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لقد حرصت هذه الدولة منذ توحيدها على يد القائد املؤسس امللك عبد العزيز - رمحه اهلل - على أعمال الرب واخلري، 
حيث بادر بإنشاء أوقاف امللك عبدالعزيز، واستمر أبناؤه الربرة على نفس النهج، سواء يف تشجيع أعمال اخلري، أو يف 
تبنيها وتأسيسها. ومما ال شك فيه أن أعمال اخلري تلقى الرعاية واالهتمام من اجلميع يف الدولة، كما تلقى من أبناء 
هذه البالد كل العناية واالهتمام، وليس ذلك مبستغرب فنحن يف بلد متعاضد ومتكاتف، وديننا حيث على أعمال 
الرب والعطاء، يف كل اجملاالت مبا يف ذلك جمال الوقف، الذي أصبح اليوم مطلبا مهما من أجل حتسني واستمرارية 

التنمية يف اجملتمع . 
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حنن نركز بشكل قوي جدًا على القطاع غري الرحبي . أغلب العوائل الثرية يف السعودية لديهم رغبة يف العمل غري 
الرحبي ، لكن ال جيدون البيئة املناسبة والتنظيمات املناسبة اليت حتمي أمواهلم إذا حولوها إىل مؤسسات غري رحبية، 
وتضمن هلم العمل داخل وخارج السعودية بالشكل اجليد. حنن ننظر للقطاع غري الرحبي على أنه قطاع مهم يف دعم 
مسرية التعليم والثقافة، ويف قطاع الصحة، ويف القطاع البحثي. سوف نعتمد على القطاع الغري رحبي بشكل رئيس 
وهناك أيضًا فرص لتحويل بعض القطاعات إىل قطاعات غري رحبية، كما توجد العديد من املبادرات لدعم القطاع 

غري الرحبي .
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    أسلوب اإلدارة يف األوقاف األهلية يف مدينة الرياض واملدينة املنورة والدمام لعامي جدول رقم 11
143765هـ و 1438هـ

91التحديات التنظيمية يف القطاع الوقفي باململكة العربية السعوديةجدول رقم 12
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فريق 
العمـــــــل
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• المشرف العام :
فضيلة األستاذ الدكتور عبد اهلل بن حممد العمراني .

عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

• اللجنة االستشارية :
سعادة األستاذ الدكتور حممد بن إبراهيم السحيباني

 أستاذ االقتصاد، أستاذ كرسي سابك لدراسات األسواق املالية.
سعادة األستاذ الدكتور سيف الدين تاج الدين.

أستاذ االقتصاد جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
فضيلة الدكتور حممد بن سعود العصيمي

املشرف العام على مركز املقاصد لالستشارات االقتصادية.
سعادة الدكتور العياشي الصادق فداد.

كبري الباحثني يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 
عضو جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

سعادة الدكتور رجا بن مناحي املرزوقي.
الرئيس التنفيذي لصندوق النقد اخلليجي.

سعادة الدكتور محاد بن علي احلمادي.
أستاذ اخلدمة االجتماعية املشارك يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

سعادة املهندس موسى بن حممد املوسى.
املدير التنفيذي ملؤسسة عبد الرمحن الراجحي اخلريية.

• المدير التنفيذي :
أ . عبد القيوم بن عبد العزيز اهلندي.

عضو هيئة التدريس بقسم االقتصاد اإلسالمي باجلامعة اإلسالمية.

• إعداد الجداول واألشكال البيانية وتحليل المعلومات  :
أ.د حممد عبد القادر حممد.

أ. أمحد بن احلسن الشمراني.
أ. فهد بن حممد بكر عابد.

أ. أمين بن حممد الغامدي .
ق 

فري
ـل

ـــــ
مـ

لع
ا
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الجهات 
المســــــاندة

في إعداد التقرير 
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كلمة الرئيس

احلمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد 
وآله وصحبه أجمعني،،

إن الوقف ثروة حقيقية ُيعاد اكتشافها اليوم مبا يواءم أهداف وتطلعات 
التنمية، كونه أداة أساسية يف تخفيف العبء على الدولة يف اإلنفاق 
العام، وأيًضا أداة داعمة الستدامة منو القطاع اخلاص، انطالًقا من أن 

البائع واملستهلك ُيشكالن إطاًرا جمتمعًيا واحًدا.

وتخوض بالدنا اليوم جُملة من االستحقاقات على كافة األصعدة، ُيمثل 
فيها القطاع غري الربحي أحد مرتكزات الوصول إىل التنمية امُلستدامة 
بحكومتنا  دفع  مما  اإلجمايل،  احمللي  الناجت  يف  صحيًحا  رقًما  بجعله 
ذات  للربامج  الدعم  وتوجيه  واللوائح  األنظمة  مراجعة  إىل  الرشيدة 
األثر االجتماعي، فضاًل عن مساندتها كل ما من شأنه توسيع قاعدة 
والتقدير  الشكر  فكل   .. رؤية2030م  وأهداف  يتماشى  مبا  الواقفني 
عهده  وويل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك،  الشريفني  احلرمني  خلادم 
األمري، حممد بن سلمان، على توجيهاتهما التي - ال تنقطع- بتقدمي 
العون واملساعدة للقطاع الثالث، مما كان له أكرب األثر يف استمرارية 

العمل اخلريي واتساعه يف الداخل واخلارج.

التنموي يف اململكة  األوقاف  واقع  بتحليل  امَلعني  العمل،  ويعد هذا 
ُتطلقها غرفة  بحثية جديدة،  واستشراف مستقبلها، مبثابة مبادرة 
الشرقية ضمن منظومة عمل متكاملة، كانت قد أرستها ألجل نشر 
األوقاف  تأسيس  بأهمية  املنطقة  يف  األعمال  قطاع  بني  الوعي 
والتنسيق مع اجلهات الرسمية وغريها للمساعدة يف تطوير األنظمة 
واللوائح التي حتكم مشروعات األوقاف، والتعاون مع خمتلف اجلهات 

العاملة واملهتمة بهذا الشأن، إىل أن أصبحت - بحمد اهلل - مقصًدا 
لغرف اململكة الراغبة يف ربط قطاع األعمال باألوقاف.

اجملتمع،  احتياجات  من  عريًضا  قطاًعا  الوقف  موارد  ُتغطي  وطاملا 
فعن طريق الوقف ُبنَيت كثرٌي من مشروعات الرعاية الدينية والتعليمية 
والعالجية على اختالفها، ومّت الصّرف عليها مبا يضمن استمرارها يف 
أداء رسالتها على الوجه األكمل، فإن التغريات االقتصادية امُلعاصرة، 
ابتكار أنشطة استثمارية جديدة يف  ُمغايرة نحو  تبني رؤى  إىل  تدعونا 
اخلريي،  العمل  ويف  اقتصادًيا  إسهاماتها  من  لتزيد  األوقاف  تنمية 
الذي ُيمّثل يف عمومه قطاًعا ثالًثا يتميز عن القطاعيني العام واخلاص 
عن  أيًضا  وبعيًدا  اجلامدة،  القوالب  عن  بعيًدا  أنشتطه  مبمارسة 

الدوافع الربحية للقطاع اخلاص.

وانطالًقا من أهمية تسخري البحث العلمي ألجل تطوير األوقاف وتعظيم 
آثارها وإبراز اجلانب التنموي فيها، كان كتاب )تقرير اقتصاديات الوقف( 
اململكة  يف  الوقفي  القطاع  حول  ُمتكامل  معريف  مّكون  بناء  ألجل 
العامة  ُيقّدمه من حتليل لواقع قطاع األوقاف  ومستقبله، وذلك مبا 
العمل  مبجاالت  التعريف  ألجل  حماور  من  يتناوله  وما  منها  واألهلية 
األوقاف  تطوير  جماالت  من  يرصده  وما  اإليجابية  وممارساته  الوقفي 
توعية  أو  لألوقاف  العامة  الهيئة  برامج  بتطوير  يتعلق  فيما  سواء 
وثائق  كتابة  آلية  تطوير  أو  ومصارفها  األوقاف  تنويع  بأهمية  الواقفني 
األوقاف – حًقا-  إنه عمل متكامل يستحق منا الثناء والتقدير والشكر 
لكل املشاركني والداعمني يف إجنازه، آملني بأن ميثل قيمة ُمضافه 
ملتخذي  عوًنا  خري  يكون  وأن  اململكة،  يف  األوقاف  قطاع  يخص  فيما 

القرار والدارسني والباحثني يف جمال األوقاف. 
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احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد :
للوقف دور كبري يف البناء احلضاري، وتلبية حاجات اجملتمع املتنوعة، وقد تضافرت نصوص الشريعة اإلسالمية 
احملفزة على البذل والعطاء، فضرب املسلمون أروع األمثلة يف االمتثال جتسيدًا ألمسى صور التكافل االجتماعي، 
العمل  األمثلة يف  أروع  التأريخ تضرب  مر  على  اإلسالمية  األمة  النافعة، وهكذا ظلت  والربامج  ودعم اخلدمات 
اخلريي، وُتَطوِّر تطبيقات الوقف وصوره وأساليبه، حتى غدا الوقف ممارسة عاملية ال تقتصر تطبيقاتها على الدول 
اإلسالمية، كما حظيت بالتطوير واإلفادة من العديد من التجارب، حمققة بذلك انعكاسات إجيابية على الصعيد 

احلضاري واالقتصادي واالجتماعي. 

ويف العهد الراهن، تولي اململكة العربية السعودية القطاع غري الرحبي على حنو عام، والقطاع الوقفي على حنو 
القطاع  فيه  والذي ميثل  الرحبي,  القطاع غري  أهمية شراكة  رؤيتها 2030 على  وتنص  واالهتمام،  العناية  خاص 
الوقفي حجر الزاوية لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة، املتمثلة يف اقتصاد مزدهر، وجمتمع حيوي، ووطن طموح.  

حيث تستهدف الرؤية، الوصول إىل زيادة حجم القطاع غري الرحبي ليكون أكرب، وأكثر فاعلية وكفاءة.

 ويف هذا اإلطار تأكدت احلاجة إىل وجود تقارير نوعية، ُتعنى بتشخيص الواقع التنموي لألوقاف  يف اململكة 
والتخطيط  واألنظمة  السياسات  رسم  يف  القرار  لصناع  عونًا  ليكون  ؛  مستقبله  واستشراف  السعودية،  العربية 
والدارسني  للباحثني  معينًا  ومرجعًا  اجملتمع،  أفراد  وعموم  وامليسورين  األعمال  لرجال  وحمفزًا  االسرتاتيجي، 
العاملني واملهتمني بالقطاع الوقفي، وذلك من خالل الوقوف على املمارسات  ومراكز البحوث، ومرشدًا جلهود 
اإلجيابية واملبادرات النوعية يف القطاع الوقفي، بهدف تشجيعها وتعميمها، ورصد اجملاالت اليت حتتاج إىل تطوير 
ملعاجلتها وتقوميها. ومن هنا جاء مشروع »تقرير اقتصاديات الوقف«؛ ليمثل هذا العدد منه خطوة يف طريق إجياد 

تقرير خيدم املعنيني بالقطاع الوقفي، وهو ما يتطلب تضافر اجلهود واآلراء، مساندة وتطويرًا وتقوميا.

كلمة المشرف العام
أ.د.عبد الله بن محمد العمراني
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المراحل والمنهجية

مراحل اإلعداد :

1. إميانًا من جلنة األوقاف بالغرفة التجارية الصناعية باملنطقة الشرقية 
بأهمية إجياد تقرير ُيعنى باقتصاديات الوقف يف اململكة العربية السعودية، 
اعتمدت متويل هذا املشروع البحثي، بإشراف أستاذ كرسي الشيخ راشد 
بن دايل لدراسات األوقاف، فضيلة أ.د. عبد اهلل بن حممد العمراني، وتكون 

فريق العمل من :

تنوع  اللجنة  اللجنة االستشارية، وقد روعي يف تشكيل   أ. 
اخلربات واالختصاصات، لتضم اللجنة أكادمييني وخرباء 
وممارسني يف االقتصاد اإلسالمي، إضافة إىل قادة تنفيذيني 
املاحنة, والعمل اخلريي، وخرباء اجتماعيني.  يف املؤسسات 
وتطويره،  التقرير،  هيكل  فيها  اعتمدت  اجتماعات  عدة  عقدت  واليت 

وحتكيمه، وتقوميه.
 ب. املدير التنفيذي، ومثَّل حلقة وصل بني الفريق البحثي وأعضاء اللجنة 
االستشارية، وممثاًل للمشروع يف الزيارات امليدانية، واملؤمترات وامللتقيات 

وورش العمل.
واألشكال  الباحثني، ومصممي اجلداول  البحثي، ومساعدي  الفريق   ج. 

البيانية.
للبحوث  العاملية  األكادميية  مع  بالتعاون  التنفيذي  للملخص  الرتمجة   د. 

الشرعية، إسرا.
 ه. اإلخراج والتصميم.

 و. التسويق والطباعة والنشر والتوزيع. 

والزيارات  البحثية  املسوحات  من  عدد  إجراء  بعد  التالية،  املرحلة  يف   .2
امليدانية واللقاءات، اعتمد هيكل التقرير، والذي ُبين على مخسة حماور :

اجلانب  وميثل  للوقف،  واالجتماعي  االقتصادي  الدور  األول:  احملور   أ. 
النظري واملدخل إىل التقرير، وتضمن احلديث عن أهداف الوقف، وأهمية 
واالجتماعية،  االقتصادية  وأبعاده  املعاصرة،  اجملتمعات  يف  دوره  تفعيل 

إضافة إىل موقع القطاع الوقفي من رؤية 2030.
اململكة  يف  األوقاف  واقع  حتليل  الثاني:  احملور   ب. 
اجلوانب  أهم  باستقصاء  احملور  وعين  السعودية،  العربية 
وحجمه  تشريعاته  حيث  من   , الوقفي  بالنشاط  املتعلقة 
التحديات  ومن حيث  عمله،  واجتاهاته وجماالت  وطبيعته 

واملشكالت اليت تواجهه.
اململكة  يف  الوقفي  القطاع  يف  اإلجيابية  املمارسات  الثالث:  احملور   ج. 
العربية السعودية، وفيه رصدت أهم املمارسات اإلجيابية واملبادرات النوعية 
يف القطاع الوقفي، املنفذة من قبل القطاع احلكومي، والقطاع اخلاص، 

والقطاع غري الرحبي، وبالشراكة ما بني القطاعات الثالثة.
 د. احملور الرابع: وقد عين برصد اجملاالت اليت حتتاج إىل تطوير يف القطاع 
الشفافية  أو  التنفيذية،  واألنظمة  السياسات  ناحية  من  سواء  الوقفي، 
املالية,  اجلوانب  أو  الوقفي،  القطاع  عن  الذهنية  الصورة  أو  واالفصاح، 

واالستثمارية, واإلدارية, ذات العالقة بالقطاع الوقفي.
 ه. أما احملور اخلامس فقد عين باستشراف مستقبل األوقاف يف اململكة 
العامة  اهليئة  رؤية  عن  احلديث  احملور  تضمن  كما  السعودية،  العربية 

لألوقاف، والربامج املرتقبة واملؤملة منها.
 و. فيما ختم التقرير، بتوصيات تنفيذية موجهة جلهات بعينها يف القطاع 
القطاع  ملؤسسات  موجهة  توصيات  إىل  إضافة  واخلاص،  احلكومي 

الوقفي، ومؤسسات القطاع غري الرحبي على حنو عام. 

 ، التنفيذي  امللخص  ُأعد   للتقرير،  األولية  الصياغة  االنتهاء من  بعد   .3
ثم ُحكِّم التقرير وروجع من قبل اللجنة االستشارية ومراجعني خارجيني .
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المنهجية :
اعتمد التقرير يف إعداده، ويف ظل عدم توافر قاعدة بيانات للقطاع الوقفي، 

وصعوبة الوصول إىل البيانات الالزمة، على األساليب اآلتية :

 أ. املسوحات امليدانية : نفذ الفريق البحثي للتقرير جمموعة 
مناطق  ملختلف  امليدانية،  والزيارات  املسوحات  من  واسعة 
أبرز  زيارة  وتضمنت  السعودية،  العربية  اململكة  ومدن 
بيوت  إىل  إضافة  املاحنة،  واملؤسسات  الوقفية  اجلهات 
األوقاف،  يف  املتخصصة  االستشارية  واملراكز  اخلربة 

وجلان األوقاف يف الغرف التجارية.

وورش  والدورات  وامللتقيات  املؤمترات  من  جمموعة  يف  املشاركة   ب. 
العمل املنعقدة حول موضوعات التقرير, طوال فرتة اإلعداد داخل اململكة 

وخارجها.

 ج. التكشيف على أدبيات األوقاف يف اململكة العربية السعودية: من خالل 
العلمية،  وامللتقيات  املؤمترات  الصادرة عن  العلمية  البحوث  رصد جمموع 
واملقاالت والتقارير الصحفية، ذات العالقة بالقطاع الوقفي يف اململكة، 
الوقوف  الوقوف على أكثر من 1200 مادة متنوعة، وبهدف  ما نتج عنه 
على آراء اخلرباء واملختصني واملهتمني بالقطاع الوقفي من خمتلف اجملاالت.

عمل  ورشة  نفذت  التقرير:  ملوضوعات  املتخصصة  العمل  ورش  تنفيذ   د. 
خمتلف  من  األوقاف  قضاة  من  العديد  مبشاركة  حظيت  متخصصة، 

احملاكم الشرعية، وأكادمييني، وعاملني يف القطاع الوقفي. 

»تقرير  مبشروع  العمل  فريق  قام  األوقاف:  لوثائق  التحليلية  الدراسة   ه. 
حول  حمددة  مؤشرات  وفق  حتليلية  دراسة  بإعداد  الوقف«،  اقتصاديات 
حتليل  خالل  من  السعودية،  العربية  اململكة  يف  األوقاف  واقع  تشخيص 
يف  والوصايا  األوقاف  دوائر  يف  املسجلة  احلديثة  األوقاف  وثائق  حمتوى 

دراسة حتليلية  البحثي  الفريق  أجرى  الشرعية، حيث  من احملاكم  عدد 
ملا جمموعه 1040 وثيقة وقفية متثل جمموع الوثائق الصادرة عن املكاتب 
واملدينة  الرياض،  مدينة  يف  الشخصية  األحوال  حمكمة  يف  االستشارية 

املنورة، والدمام لعامي 1437-1438هـ.

 ومتثلت املؤشرات حمل الدراسة فيما يلي :
حمل  املدن  من  مدينة  كل  يف  الصادرة  الوثائق  عدد   .1

الدراسة.
الذرية،  واألوقاف  اخلريية،  األوقاف  من  كل  نسبة   .2

واألوقاف املشرتكة، من جمموع األوقاف.
3. نسبة مشاركة الرجال والنساء يف النشاط الوقفي.

4. اجتاهات مصارف الوقف يف كل مدينة من املدن الثالث حمل الدراسة.
5. أسلوب إدارة الوقف )ناظر، جملس نظارة(.

6. ختصيص نسبة من ريع الوقف للتنمية واالستثمار.
7. نوع األصول واألعيان املوقوفة )عقارات، أسهم، شركات، نقود...(

8. طريقة االنتفاع من الوقف )عني الوقف، ريع الوقف، جمموع ما سبق(.

اقتصادية  زوايا  من  عليها  والتعليق  املستخلصة،  النتائج  حتليل  ثم  ومن 
واجتماعية وإدارية.
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الملخص التنفيذي
1. مقدمة

يأتي تقرير اقتصاديات الوقف واململكة العربية السعودية تستشرف 
آفاقًا جديدًة وواعدًة ومبشرًة مبستقبل أفضل من خالل رؤية 2030، 
واليت تطمح إىل بناء وطن أكثر قوًة وازدهارًا، وتتطلع إىل صناعة 

على  به  اهلل  أنعم  ما  إىل  مستندة   – اهلل  بعون   – إشراقًا  أكثر  مستقبل 
هذه البالد من ثروات طبيعية، وبشرية، ومكتسبة، ومقومات جغرافية، 
وحضارية واجتماعية، واقتصادية متعددة، اعتمادًا على ثالثة حماور هي: 

اجملتمع احليوي، واالقتصاد املزدهر، والوطن الطموح.

 وتعول الرؤية لتحقيق عدد من مستهدفاتها على العمل غري الرحبي، الذي 
ميثل قطاع األوقاف عموده الفقري، والذي حيتاج إىل مبادرات مؤسسية 
للعيان،  ماثل  واقع  إىل  اإلمكانات  هذه  لتحويل  مبتكرة  وتنظيمية 

ومضاعفة نتائجها وآثارها على مجيع أفراد اجملتمع.

 ويتضمن التقرير تشخيصًا للوضع الراهن لقطاع األوقاف يف اململكة 
حماور  مخسة  خالل  من  مستقبله  واستشراف  السعودية،  العربية 
فيه  العاملني  تساعد  القطاع؛  لواقع  األبعاد  متكاملة  صورة  ترسم 
واملهتمني بتطوير دوره وإسهامه يف خدمة اجملتمع، ويف بناء تصورات 
حقيقية حول واقع القطاع، والدور املناط به يف رؤية اململكة العربية 

السعودية2030.

2. قطاع األوقاف داعم رئيس للدور االقتصادي واالجتماعي
أوضح احملور األول من التقرير الدور احلضاري للوقف وأهدافه االقتصادية 
اجملتمعات  حتديات  مواجهة  يف  املعاصر  دوره  وأهمية  واالجتماعية، 
اإلسالمية، على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، وخاصة دور القطاع 
اخلريي يف مساندة دور القطاع احلكومي يف متويل مشروعات اخلدمات 

العامة، اليت تليب حاجات شرائح واسعة من أفراد اجملتمع.
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في  األوقاف  لقطاع  الراهن  الوضع  تحليل   .3
المملكة العربية السعودية 

يف  األوقاف  واقع  حتليل  التقرير  من  الثاني  احملور  تناول 
النشاط  تاريخ  بعرض  ابتداًء  السعودية،  العربية  اململكة 
الوقفي الضارب اجلذور يف اململكة، واملستند إىل إرث إسالمي مرتاكم 
شهدته أرض احلرمني الشريفني عرب عدة قرون، إىل قيام الدول السعودية 

احلديثة اليت أولت األوقاف اهتمامًا خاصًا منذ عهدها األول.

 وقد اقتضى حتليل واقع االوقاف يف اململكة، الوقوف على أهم جوانب 
حيث  ومن  واجتاهاته،  وحجمه،  تشريعاته،  حيث  من  الوقفي،  النشاط 

التحديات واملشكالت اليت تواجهه، واستشراف مستقبله.

مدخاًل  من كونه ميثل  اململكة،  األوقاف يف  واقع  أهمية حتليل  وتربز   
مهمًا للوقوف على حال القطاع، وتشخيص أوضاعه، ومعرفة اجلوانب اليت 
حتتاج إىل تطوير، وصواًل إىل قطاع وقفي فاعل يسهم يف خدمة اجملتمع 

وتطويره.

 وقد واجهت عملية التحليل صعوبة كبرية؛ يف ظل عدم توافر قاعدة بيانات 
موثوقة عن قطاع األوقاف يف اململكة، وإزاء ذلك اعتمد التقرير بدرجة 
املعلومات اليت مت استخالصها من حتليل عينة من حمتويات  كبرية على 
واملراكز  الوقفية،  للجهات  امليدانية  املسحية  والزيارات  الوقفية،  الوثائق 
املؤمترات  وخمرجات  األوقاف،  يف  املتخصصة  واالستشارية  البحثية 
والندوات وامللتقيات، إضافة إىل عقد جمموعة من ورش العمل مع القادة 
التنفيذيني ملؤسسات القطاع الوقفي ومبشاركة خرباء وقضاة وأكادمييني 

وممارسني. 

في  للوقف  الرسمية  المؤسسة  تطور   1  -  3
المملكة العربية السعودية

أبرز التقرير االهتمام الرمسي مبؤسسة الوقف، من خالل 
رصد تطور مؤسسة الوقف الرمسية، منذ تأسيس اململكة 
العزيز -رمحه اهلل-، وحتى موافقة  امللك عبد  السعودية يف عهد  العربية 
جملس الوزراء على نظام اهليئة العامة لألوقاف بتاريخ 1437/2/25ه، حيث 
متثلت أهم التطورات اليت طرأت على مؤسسة الوقف الرمسية، بإنشاء أول 
إدارة لألوقاف عام 1344ه، ثم صدور عدد من املراسيم والقرارات املنظمة 
لألوقاف خالل الفرتة من عام 1349هـ إىل 1355هـ، وأعقب ذلك تأسيس 

وزارة احلج واألوقاف يف عام 1381هـ،
الالئحة  ثم  1386هـ،  عام  يف  األعلى  األوقاف  جملس  نظام  صدور  تاله   
التنفيذية له يف عام 1393ه، واستمر الوضع على هذا النحو إىل أن فصلت 
وزارة األوقاف عن وزارة احلج يف عام 1414ه، حتت مسمى وزارة الشؤون 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، حيث أسندت إدارة شؤون األوقاف 
جمللس  العامة  األمانة  ضمت  واليت  األوقاف،  لشؤون  الوزارة  وكالة  إىل 

األوقاف األعلى، واألمانة العامة جمللس رعاية شؤون األربطة. 
غري أن أهم تطور مؤسسي يف قطاع األوقاف متثل يف املوافقة على إنشاء 
عام 1437هـ،  نظامها  على  واملوافقة  عام 1431ه،  لألوقاف  العامة  اهليئة 
وذلك إميانًا من اجلهات الرمسية بأهمية استقاللية مؤسسة الوقف؛ لعظم 

مهامها وأدوارها.

العربية  المملكة  في  العامة  األوقاف  واقع  تحليل   2-  3
السعودية

تديرها  اليت  األوقاف  التحليل–،  هذا  –ألغراض  العامة  باألوقاف  يقصد 
الغالب  يف  مواردها  توجه  واليت  لألوقاف«  العامة  »اهليئة  عليها  وتشرف 

لتحقيق منافع عامة.
يف  األوقاف  قطاع  حجم  باألوقاف  واملهتمني  اخلرباء  تقديرات  وتتجاذب   
بيانات رمسية  قاعدة  استحداث  السعودية، يف ظل عدم  العربية  اململكة 

شاملة ومتكاملة للقطاع حتى وقت إعداد هذا التقرير.
 ومع وجود تقديرات اجتهادية متفاوتة ومتباينة، ورد تصريح لوزير العمل 
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ورئيس جملس إدارة »اهليئة العامة لألوقاف« األسبق مطلع العام 1438ه، 
حيث قدر حجم قطاع األوقاف يف اململكة بنحو 54 مليار ريال سعودي.

العامة )اليت تديرها إدارة اهليئة   وحبسب التصريح، بلغت قيمة األوقاف 
اليت  األوقاف  قيمة  بلغت  بينما  ريال سعودي،  مليار   14 لألوقاف(  العامة 
من   %80 نسبته  ما  العقار  ومثَّل  سعودي.  مليار   40 أخرى  جهات  تديرها 
إمجالي األوقاف العامة، فيما بلغ حجم عائداتها السنوية 325 مليون ريال 

سعودي.
 وتعد هذه النسبة ضئيلة إذ مل متثل العائدات سوى 2,3% من جمموع القيمة 

التقديرية لألوقاف اليت باتت ختضع إلشراف اهليئة العامة لألوقاف.

وبالنسبة للصرف من العائدات املتحققة من األوقاف اليت ختضع إلشراف 
اهليئة العامة لألوقاف، اتضح صرف 13,1% منها يف اجملاالت املستهدفة، 
فيما ُأعيد استثمار النسبة األكرب منها 86,9%، وذلك بهدف تنمية املوارد 

الوقفية.
ومن أبرز النتائج اليت استخلصها التقرير عن واقع األوقاف العامة اخلاضعة 
إلشراف اجلهات احلكومية يف اململكة، هو ضعف حجمها مقارنة حبجم 
االقتصاد السعودي؛ حيث مل تتجاوز نسبة إسهام القطاع غري الرحبي إىل 
إمجالي الناتج احمللي 0,3%، مقارنة باملتوسط العاملي الذي يبلغ 6%، وذلك 
حبسب رؤية 2030، واليت تستهدف رفع نسبة إسهام القطاع غري الرحبي 

ليصل إىل 5% حبلول 2030.

 3 - 3  تحليل واقع األوقاف األهلية : 
اليت  األوقاف  التقرير:  هذا  يف  األهلية  باألوقاف  يقصد 
الرحبية  غري  والشركات  املؤسسات  أو  األفراد  يديرها 

واجلمعيات اخلريية. 
اخلريية،  املؤسسات  تديرها  اليت  باألوقاف  يتعلق  وفيما 
أظهرت دراسة حديثة صادرة عام 1438ه عن مؤسسة امللك خالد اخلريية، 
أن نسبة مساهمة األوقاف يف املوارد املالية للمؤسسات اخلريية يف اململكة 

تبلغ %49.
اململكة  مناطق  تنتشر يف خمتلف  واليت  األفراد،  ألوقاف  بالنسبة  وأما   

وحمافظاتها، فال توجد قاعد بيانات ومعلومات عنها، وهلذا اعتمد التقرير 
يف حتليل واقع القطاع الوقفي على دراسة مسحية قام فيها فريق التقرير 
بتحليل عينة من األوقاف يف اململكة العربية السعودية، وبلغ حجم العينة 
1040 ألف وأربعون وثيقة وقفية متثل جمموع الوثائق الصادرة عن مكاتب 
االستشارات املتخصصة يف األوقاف والوصايا باحملاكم الشرعية يف كل 
من: مدينة الرياض، واملدينة املنورة، والدمام، يف عامي 1437 و1438هـ. 

وقد أظهر التحليل النتائج اآلتية:

وثيقة  لعام 1437هـ، 209  الرياض  الوقفية يف  الوثائق  بلغ جمموع عدد   •
وقفية، مقابل 348 وثيقة يف العام الذي يليه، مسجلة ارتفاعًا نسبته %66,5.
• فيما بلغ عدد األوقاف املثبتة يف املدينة املنورة لعام 1437هـ، 312 وثيقة 
وقفية، مقابل 100 وثيقة لعام 1438هـ، مسجلة بذلك اخنفاضًا بلغت نسبته 

.%64,1
الوقفية فيها عام 1437هـ، 48  الوثائق  بلغ عدد  الدمام فقد  أما مدينة   •
بلغت  اخنفاضًا  مسجلة  1438هـ،  لعام  وثيقة   23 مقابل  وقفية، يف  وثيقة 

نسبته %52.

 : الثالث  المدن  في  )خيري/ذري/مشترك(  الوقف  نوع   •
هناك تقارب يف النسب يف عام 1437هـ، حيث بلغت نسبة األوقاف اخلريية 
األوقاف  نسبة  بلغت  فيما   ،%33,5 بنسبة  املشرتكة  واألوقاف   ،%33,7

الذرية %32,8.
 بينما تباينت النسب يف العام 1438ه، حيث بلغت نسبة األوقاف املشرتكة 
43,3%، واألوقاف اخلريية 34,7%، ونسبة األوقاف الذرية 22%، وذلك من 

إمجالي الوثائق حمل الدراسة.
الرجال  مساهمة   : )رجال/نساء(  للواقفين  النوعي  التوزيع    •
مقابل   96,2 الرجال  وثائق  نسبة  بلغت  متقدمة بشكل كبري فقد  جاءت 
3,8% للنساء عام 1437ه يف املدينة املنورة، وارتفعت نسبة مشاركة النساء 
بلغت  الدمام فقد  أما يف  العام 1438هـ،  للرجال يف  إىل 21% مقابل %79 
1437هـ، كما  عام  للرجال   %75 مقابل  يف   %25 النساء  مشاركة  نسبة 
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 %26,1 بلغت  طفيفة  بنسبة  النساء  مشاركة  نسبة  ارتفعت 
مقابل 73,9% للرجال يف العام 1438هـ.   

• نوعية األعيان الوقفية : تعددت األعيان املوقوفة يف 
املدن الثالث حمل الدراسة، يف العامني )37-38(، لتشمل: 
ووقف  النقدية،  األوقاف  إىل  إضافة  بأنواعها،  العقارات 
األسهم والنقود، باإلضافة إىل وقف املؤسسات والشركات الوقفية، غري 
املوقوفة،  األعيان  بني  من  الكربى  النسبة  على  استحوذت  العقارات  أن 
حيث بلغت نسبتها 95,7% من إمجالي األعيان املوقوفة يف املناطق الثالث 
لعام 1437هـ، فيما بلغت نسبة األعيان الوقفية العقارية بأنواعها املختلفة 
وقف  على  اإلقبال  تزايد  عن  منبئة  املوقوفة،  األعيان  إمجالي  من   %80,7

أعيان من غري العقارات.
•  مصارف الوقف : نصت الوثائق الوقفية حمل الدراسة الصرف على 
وإغاثية،  ودعوية،  اجتماعية،  ومتنوعة، مشلت جماالت  متعددة  جماالت 

وتعليمية، وطبية، وإعالمية، وغريها.
 غري أن النتائج تؤكد أهمية بذل املزيد من اجلهود التوعوية لتوجيه وترشيد 
مصارف الوقف حنو جماالت أكثر إحلاحًا وحبسب االحتياجات التنموية 
يف كل مدينة من املدن حيث لوحظ ضعف نسبة الصرف على قطاعات 

تنموية مهمة مثل: جماالت التعليم، واجملاالت الصحية. 
• طرق االنتفاع بالوقف : تباينت بني اإلفادة من منفعة العني املوقوفة 
مباشرًة، وبلغت نسبة األوقاف اليت نصت على هذا التوجه 4%، واإلفادة من 
ريع الوقف 59%، واإلفادة من منفعة العني والريع معًا 37% يف املدن الثالث 
حمل الدراسة عام 1437هـ، أما يف عام 1438هـ فقد بلغت نسبة األوقاف 
اليت نصت على اإلنفاق من منفعة العني 2.8%، يف مقابل 55,2% لالنتفاع 
من ريع الوقف، و42% لالنتفاع من منفعة العني والريع معًا. وتشري النتائج 
إىل تفضيل الواقفني االنتفاع من الوقف بطريقة غري مباشرة، األمر الذي 

يكسب الوقف مرونة أكرب يف توجيه ريعه ومنافعة. 
عن طريق استثمار جزء من   : •  االهتمام بتنمية موارد الوقف 
الدراسة  الثالث حمل  املناطق  الريع، فإن 63,1% من إمجالي األوقاف يف 
واالستثمار، يف مقابل  للتنمية  الوقف  ريع  نسبة من  نصت على ختصيص 

36,9% من األوقاف مل ختصص نسبة من ريعها هلذا الغرض، وذلك يف عام 
1437هـ.

ريعها  من  نسبة  ختصيص  على  نصت  اليت  األوقاف  نسبة  ارتفعت  وقد   
للتنمية واالستثمار يف عام 1438هـ لتبلغ %76,6.

• أسلوب إدارة الوقف : االجتاه الغالب بني الواقفني مال إىل إدارة 
الناظر الفرد حيث بلغت نسبة األوقاف اليت نصت على تعيني ناظر واحد 
72,9% من إمجالي األوقاف يف املناطق الثالث حمل الدراسة عام 1437هـ، 

يف مقابل 71,8% يف عام 1438هـ. 

4. مجاالت عمل القطاع الوقفي في المملكة 
العربية السعودية :

األوقاف  لوثائق  السابقة  التحليلية  الدراسة  إىل  إضافة 
والدمام  واملنورة  واملدينة  الرياض  من  كل  يف  احلديثة 
عامي1437-1438هـ، أظهرت نتيجة دراسة ميدانية مسحية 
أخرى-أجراها فريق التقرير-، مشلت أكثر من 60 جهة ومؤسسة وكيان 
وقفي مانح يف خمتلف مناطق ومدن وحمافظات اململكة العربية السعودية، 
اجملاالت اليت تدعمها جمموع مؤسسات القطاع الوقفي يف اململكة فعليًا 
-وحتى وقت إعداد التقرير- وذلك بهدف توعية خمتلف األطراف: صناع 
وتعدد  بشمولية  اجملتمع؛  أفراد  واملاحنني،  الواقفني  الباحثني،  القرار، 
الصورة  يسهم يف حتسني  ما  وهو  الوقفي،  القطاع  يغطيها  اليت  اجملاالت 
الذهنية عن اجملاالت اليت تدعمها األوقاف، كما ميكن أن متثل اجملاالت 
املرصودة دلياًل اسرتشاديًا للواقفني واملاحنني اجلدد؛ لتوجيه أوقافهم حنو 
جماالت تنموية مبتكرة نافعة، وأكثر إحلاحًا وتطويرها، واإلفادة منها، 
وفيما يلي اجملاالت الرئيسة اليت عمل، ويعمل القطاع الوقفي حاليًا على 

دعمها، مع مناذج فرعية لكل جمال رئيس:
1. اجملاالت االجتماعية: تأسيس ودعم اللجان االجتماعية، دعم املعسرين، 
عتق الرقاب، دفع الديات، كفالة األيتام، تأهيل النزالء واملساجني، دعم 

وتأهيل املقبلني على الزواج.
2. اجملاالت الدعوية : بناء املساجد وعمارتها، دعم حلقات حتفيظ القرآن، 
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خدمة  وكفالتهم،  الدعاة  تأهيل  اجلاليات،  وتوعية  الدعوة  ومراكز 
وتوعية احلجاج والزوار واملعتمرين.

3. اجملاالت اإلغاثية واملربات : حفر اآلبار وسقيا املاء، إفطار الصائمني، 
تأثيث بيوت الفقراء، شراء الكسوة واألدوات املدرسية لألسر احملتاجة، 

إغاثة املنكوبني.
4. التعليم والبحث العلمي : بناء اجلامعات والكليات واملدراس واملعاهد 
ورياض األطفال الوقفية، تأسيس أوقاف اجلامعات لدعم البحث العلمي، 
ونشرها،  وترمجتها  الكتب  وطباعة  والتحقيق  التأليف  التعليمية،  واملنح 
تأسيس اجلمعيات العلمية والكراسي البحثية، واألكادمييات التعليمية 

اإللكرتونية، واملكتبات الوقفية.
5. املراكز البحثية واالستشارية املتخصصة : تأسيس ودعم بيوت اخلربة 
التخصصات،  خمتلف  يف  املتخصصة  والبحثية  االستشارية  واملراكز 

ومتويل براجمها.
الوقفية يف  السكنية  واجملمعات  واألربطة  الدور  ودعم  بناء   : اإلسكان   .6
واخلطباء،  واملؤذنني  األئمة  إسكان  واهلجر،  والقرى  واحملافظات  املدن 
العلم،  وطالب  الشهداء،  ذوي  وأسر  االجتماعي،  الضمان  ومستفيدي 

وغريهم.
بناء ودعم املدن واملستشفيات واملراكز الصحية،  7. اجملاالت الصحية : 
والفشل  القلب،  وجراحة  السرطان،  مرضى  مراكز  ودعم  تأسيس 
ومكافحة  البهاق،  ومرضى  اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  الكلوي، 
التدخني، ومراكز إعادة التأهيل، ودور املسنني والعجزة، وأمراض الدم، 

واألورام. والعيادات املتنقلة، والقوافل الطبية، وجلان أصدقاء املرضى.
املشروعات  دعم   : األعمال  وريادة  املنتجة،  واألسر  احمللية،  الصناعات   .8
ولوجستيًا-،  -ماديًا  املنتجة  واألسر  األعمال  ورواد  واملتوسطة  الصغرية 

تشجيع الصناعات احمللية، تقديم احلوافز واجلوائز للمشروعات املتميزة.
خمتلف  يف  واالبتكارات  املواهب  تشجيع   : واالبتكارات  املواهب  دعم   .9

التخصصات.
10. األمن الغذائي : اإلنتاج الوطين ملختلف الصناعات الغذائية: األلبان، 
النخيل،  زراعة  واملشروبات،  املأكوالت  املخبوزات،  البيض،  الدواجن، 
وخمتلف الثمار. مشاريع حفظ النعمة وإعادة توزيعها، بناء حمطات حتلية 

املياه، توزيع السالل الغذائية. 
والربامج  التلفزيونية،  القنوات  ودعم  تأسيس   : والتقنية  اإلعالم   .11
اإلعالمية اهلادفة على خمتلف الوسائل، إنشاء ودعم الربامج والتطبيقات 
إنشاء  الربجميات،  تأسيس  والوصايا وغريها،  باألوقاف  املتعلقة  الذكية 
املتخصصة، خدمة اجلمعيات اخلريية يف  الرحبية  التقنية غري  املؤسسات 

جمال التقنية.
الثقافية،  األكادمييات  ودعم  تأسيس  والرتفيه:  والرياضة  الثقافة   .12

والرياضية، ودعم الربامج الرتفيهية ملختلف أطياف اجملتمع.
أعاله،  للمجاالت  اململكة  يف  الوقفي  القطاع  وحدات  دعم  رصد  ويأتي 
مع التأكيد على أن ذلك ال يعين االكتفاء، بل فتح الباب أمام املزيد من 
وتناول:  من اجملاالت،  واملعمقة لكل جمال  املفصلة  والتقارير  الدراسات 
حجم اإلسهام احلالي، آثاره وانعكاساته، والفجوة، ومعاجلتها، وصواًل 
الوقفي،  للقطاع  والتنموية  واالقتصادية  االجتماعية  اإلسهامات  لتجلية 
وترشيدها. وهو ما ميكن أن تتناوله األعداد الدورية القادمة هلذا التقرير-

مبشيئة اهلل-.

المستوى  على  اإليجابية  الممارسات   1-4
الحكومي :

تولي اململكة العربية السعودية منذ نشأتها العناية واالهتمام 
بقطاع األوقاف، وقد رصد التقرير جمموعة من املمارسات 
اإلجيابية اليت تعكس االهتمام احلكومي بقطاع األوقاف، 
والعناية بتفعيل دوره، ومنها: مبادرة ملوك اململكة العربية السعودية منذ 
عهد املؤسس وأبنائه ورجاالت الدولة، إلنشاء وتأسيس أوقاف ختدم خمتلف 

اجملاالت التنموية، عرب خمتلف العهود؛ إميانًا بأهمية العمل اخلريي.
األوقاف،  بقطاع  واإلدارية  التنظيمية  باجلوانب  العناية  إىل  إضافة   
تعمل  ومتخصصة؛  مستقلة  هيئة  إىل  األوقاف  شؤون  إفراد  إىل  وصواًل 
حيقق  مبا  وتنميتها،  وتطويرها  عليها،  واحملافظة  األوقاف،  تنظيم  على 
االقتصادية  التنمية  األوقاف يف  دور  تعزيز  والعمل على  الواقفني،  شروط 

واالجتماعية.
كذلك خصصت وزارة العدل تسع دوائر قضائية للنظر يف قضايا األوقاف 
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بأهمية  إميانًا  وذلك  اململكة،  الشرعية يف عدد من مناطق  يف احملاكم 
هذا القطاع واملساهمة يف سرعة البت يف قضاياه املنظورة لدى احملاكم، 
وذلك  األوقاف،  لتسريع قضايا  هذا إىل جانب تشكيل جلنة متخصصة 
البيع والشراء ونقل األوقاف واستبداهلا، وهندسة  بغرض تقنني إجراءات 
إجراءاتها، فضاًل عن قيام القضاء بدور كبري يف توفري احلماية القانونية 

لألوقاف، واحملافظة عليها.
نهائية  بصيغة  للخروج  مستفيضة  دراسات  بإجراء  التجارة  وزارة  وتقوم   
ملشروع نظام يتعلق بالشركات غري الرحبية، والذي يتوقع أن يفتح اجملال 

للتوسع يف تأسيس الشركات الوقفية. 
العمل  وزارة  أطلقت  واإلفصاح،  واحلوكمة  بالشفافية  يتعلق  فيما  أما 
املنصة الوطنية لبيانات اجلمعيات األهلية »إفصاح«؛ ومتثل األداة الرئيسة 
ومتكني  واخلريية،  األهلية  اجلمعيات  بيانات  عن  اإلفصاح  يف  واملعتمدة 
البيانات  على  االطالع  من  العالقة  ذات  واألطراف  اجملتمع  أفراد  عموم 
أعلى  حيقق  مبا  اخلريية؛  للجهات  واملالية  والدميوغرافية،  األساسية، 

مستويات الشفافية، وهو ما يؤمل حتققه عند اكتمال تنفيذه.
 عالوة على ذلك، تسعى اهليئة العامة لإلحصاء إلطالق مؤشرات وإحصاءات 
تقديم  اإلحصائي من خالل  املرجع  لتكون  الرحبي؛  بالقطاع غري  رمسية 
منتجات وخدمات إحصائية حمدثة ذات قيمة مضافة، وفقًا ألفضل املعايري 

واملمارسات الدولية، خدمة للباحثني والتنفيذيني، وصناع القرار.
باألوقاف، جهود اجلهات اإلشرافية يف  ومن جوانب االهتمام احلكومي 
من  جمموعة  نفذت  حيث  وتنميتها،  وصيانتها،  الوقفية  باألعيان  العناية 
الدراسات املسحية لألوقاف املهملة واجملهولة، لرصدها وحفز الناس على 
اإلبالغ عنها، وختصيص مكافأة متنح لكل من يسهم يف اإلبالغ عن وقف 
جمهول، وقد أسفرت اجلهود للوصول إىل أعداد كبرية من األوقاف يف 

خمتلف املناطق، ومكافأة الدالني عليها.
 ومن صور العناية احلكومية باألوقاف، موافقة جملس الوزراء على إنشاء 
إضافة  املنورة،  املدينة  يف  الوقفية  للمكتبات  العزيز  عبد  امللك  جممع 
اخلاص،  والقطاعني  العام،  القطاع  بني  ما  الشراكة  وتفعيل  إجياد  إىل 
من  جمموعة  وأنشئت  املبادرات،  من  عديد  نفذت  إثرها  على  واخلريي، 

الكراسي البحثية واجلمعيات العلمية.

المستوى  على  اإليجابية  الممارسات   2-4
األهلي:

تأتي جهود القطاعني اخلاص وغري الرحبي معاضدة للقطاع 
املمارسات  من  العديد  برزت  حيث  األوقاف.  دعم  العام يف 
يف  الوقفية،  املؤسسات  أداء  تطور  أبرزها  من  اإلجيابية، 
إدارتها، واستثماراتها، وتأسيس الشركات الوقفية، وغريها من الصور 
احلديثة لألوقاف، وتطوير مصارف الوقف حيث بدأ النشاط الوقفي يتوسع 
يف اإلنفاق على خدمات عامة جديدة كان ينظر إليها يف السابق على أنها من 
مسؤولية الدولة، كالرعاية الصحية واخلدمات التعليمية والبحث العلمي، 
كما  املنتجة.  واألسر  الوطنية،  والصناعات  احلرف  ودعم  واإلسكان، 
شهد قطاع األوقاف، تأسيس عدد من املؤسسات والشركات والكيانات 
املاحنة الوقفية، واليت تعمل بشكل مؤسسي منظم، وحتقيقها جملموعة 
من اجلوائز احمللية واإلقليمية والعاملية يف جماالت: اجلودة، واحلوكمة، 

والشفافية واإلفصاح.
مثل  رصدها،  مت  األهلي  الصعيد  على  أخرى  إجيابية  ممارسات  ومثة   
مناطق  الصناعية يف  التجارية  الغرف  األوقاف يف  تأسيس عدد من جلان 
اململكة، بلغ عددها 12 جلنة –حتى إعداد هذا التقرير-، وينتظر إنشاء 

املزيد منها يف 6 مناطق أخرى.
كما شهدت السنوات األخرية نشاطًا متناميًا لتلك اللجان متثلت يف عقد 
مؤمترات وندوات وملتقيات وورش عمل خاصة بقضايا األوقاف وحتدياتها، 
ومتخض  واجملتمع،  االقتصاد  خدمة  يف  دورها  وتعظيم  تطويرها  وآليات 
عن قيام جلان االوقاف بالغرف التجارية الصناعية تأسيس اللجنة الوطنية 
لألوقاف مبجلس الغرف السعودية عام 1435هـ، بعضوية خنبة من املهتمني 

بقطاع األوقاف من خمتلف أعضاء جلان الغرف التجارية.
 وتهدف اللجنة الوطنية لألوقاف اليت تضم يف عضويتها 12 غرفة جتارية 
اململكة،  يف  األوقاف  قطاع  تواجه  اليت  الصعوبات  تذليل  إىل  صناعية، 
بني  والتكامل  والتنسيق  القطاع،  ختدم  اليت  النوعية  املبادرات  وتقديم 

جلان األوقاف يف الغرف التجارية الصناعية. 
من جانب آخر ميثل تأسيس بيوت اخلربة واملراكز االستشارية يف جمال 
األوقاف صورة من صور املمارسات اإلجيابية على املستوى األهلي يف قطاع 
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األوقاف يف اململكة. وتقوم بيوت اخلربة واملراكز االستشارية املتخصصة 
واإلدارية،  والنظامية،  الشرعية،  االستشارات  بتقديم  األوقاف  يف 
تقوم  كما  القطاع.  يف  العاملني  أو  الوقف،  يف  للراغبني  واالستثمارية، 
بعقد دورات تدريبية تأهيلية للنظار واملهتمني باألوقاف، وتسهم يف تأسيس 

الكيانات الوقفية واملاحنة. 

5 – مجاالت تطوير قطاع األوقاف في المملكة
5-1 تطوير برامج الهيئة العامة لألوقاف

اليت حتتاج  بإبراز اجملاالت  التقرير  من  الرابع  اهتم احملور 
إىل تطوير يف قطاع األوقاف يف اململكة العربية السعودية، 
ويف مقدمتها املبادرة بإطالق برامج »اهليئة العامة لألوقاف«. 
-2-27 بتاريخ  نظامها  واعتماد  تأسيسها  على  املوافقة  صدرت  واليت 

واإلدارية  النظامية  البنية  ضعف  معاجلة  اهليئة  من  يؤمل  حيث  1437هـ، 
القطاعات  تشهده  الذي  التطور  مع  تكيفها  وتسهيل  لألوقاف،  الداعمة 
االجتاه  هذا  يف  اهليئة  من  املتوقعة  األدوار  ومن  اململكة.  يف  االقتصادية 
تسهيل إجراءات األوقاف، ورفع كفاءة إدارة األوقاف اخلاضعة إلشراف 
وإدارة اهليئة، وتنمية املوارد البشرية املتخصصة يف األوقاف، باإلضافة إىل 
واألهلية،  العامة  األوقاف  مستوى  على  واإلفصاح  الشفافية  مستوى  زيادة 
يف  وإسهامه  القطاع،  كفاءة  وقياس  املالي،  باألداء  يتعلق  فيما  خاصة 
الناتج احمللي، إضافة إىل تفعيل احلوكمة الفاعلة لقطاع األوقاف؛ وتطوير 

القنوات التمويلية واالستثمارية الداعمة لتوسع األوقاف. 

األوقاف  وتنويع  الواقفين  توعية   2  -  5
ومصارفها

واملتعلقة  تطوير  إىل  حتتاج  اليت  باجملاالت  يتصل  فيما 
الصورة  يف  أبرزها  فيتمثل  الوقفية،  واألعيان  بالواقفني 
الذهنية السلبية املنطبعة يف أذهان شرحية من الواقفني عن 
دور اجلهات اإلشرافية احلكومية ذات العالقة باألوقاف، ومدى التدخل 
يف شؤون األوقاف األهلية، مما خيشى أن يدفع البعض لإلحجام عن توثيق 
أوقافهم على حنو رمسي، باإلضافة إىل اللبس بني مفهوم الوقف ومفهوم 
وحيرم  الوقف،  على  الوصية  تفضيل  إىل  يؤدي  قد  الذي  األمر  الوصية، 

اجملتمع من األوقاف املنجزة. 
إىل جانب ضعف الثقافة الشرعية والنظامية املتعلقة بالوقف لدى شرحية 
واسعة من الواقفني، وضعف قدرتهم يف ابتكار صور وأنواع وقفية جديدة، 
تليب االحتياجات التنموية املتجددة واملتنوعة، وهو ما يتطلب توافر برامج 

توعية متقدمة.
مثل  الوقفية،  باألعيان  متعلقة  لتطوير  أيضًا حتتاج  أخرى  ومثة جماالت   
األصول  ضمن  متهالكة  مباني  ووجود  البيضاء،  األراضي  نسبة  ارتفاع 
الوقفية، وأخرى مهملة ومعطلة، يتطلب جمموعها مصادر متويلية وإدارية 

وتشغيليه، تسهم يف إعادة تهيئتها لتحقيق أهدافها. 

5 - 3 تطوير آلية كتابة وثائق األوقاف
ضم  التقرير،  إعداد  فريق  أجراه  استطالع  نتائج  أظهرت 
العديد من  الوقفي  بالنشاط  واملهتمني  املختصني  عددًا من 
مثل:  األوقاف،  وثائق  يف  لتطوير  حتتاج  اليت  املمارسات 
والوقف  واالختصاص،  أهل اخلربة  استشارة  الوثيقة، وعدم  بنود  تعارض 
بقصد اإلضرار بالورثة، وعدم االهتمام بتعيني العني املوقوفة بدقة )الوقف 
املشاع(، وإهمال حتديد أوجه الصرف، والوقف على جماالت بر منقطعة، 
املصارف  وتكرار  واملتجددة،  املتنوعة  اجملتمع  احتياجات  تلمس  وعدم 
النظار  وتقييد  املناطق،  بعض  يف  إليها  احلاجة  قلة  مع  حتى  التقليدية 
وعدم منحهم الصالحيات واملرونة الالزمة، وضعف الوعي بأهمية إشراك 
والقانون،  واحملاسبة،  واإلدارة،  االقتصاد،  يف  املتخصصة  الكفاءات 
واألنظمة يف جمالس النظارة خاصًة تلك األوقاف اليت تتطلب جملس نظارة 
متنوع يف ختصصاته، هذا إىل جانب ضعف وعي بعض الواقفني مبخاطر 

عدم التوثيق الرمسي لألوقاف.
يف  املتخصصة  االستشارية  واملراكز  اخلربة  بيوت  تأسيس  أسهم  وقد   
دوائر متخصصة لألوقاف يف احملاكم،  األوقاف، إضافة إىل ختصيص 
املمارسات  من  واحلد  احلديثة،  األوقاف  وثائق  آليات وحمتوى  تطوير  يف 

اخلاطئة يف هذا اجملال.
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العربية  المملكة  في  األوقاف  مستقبل   .6
السعودية

ركز احملور اخلامس من التقرير على استشراف مستقبل 
األوقاف يف اململكة، ويف هذا السياق توصل التقرير إىل أن 
توافر  واعدًا ومبشرًا يف حال  يبدو  األوقاف  مستقبل قطاع 
بالقطاع،  املرتبطة  واألهلية  احلكومية،  اجلهات  لدى  احلقيقية  اإلرادة 
األثر  إحداث  على  وقادرة  فاعلة  وقفية  ممارسة  إىل  وصواًل  به  للنهوض 

املطلوب.
من  فيه  يتوافر  وما  السعودي  االقتصاد  حجم  إىل  النتيجة  هذه  وتستند   
ثروات، وحمدودية احلجم التقديري لألموال املوقوفة يف االقتصاد الوطين، 
مقارنة حبجم األموال والثروات املتحركة داخل االقتصاد، والثقة بطاقة 

اخلري الكبرية الكامنة يف اجملتمع السعودي. 

لقطاع  المستقبلية  الرؤية  مرتكزات   1  -  6
األوقاف في المملكة

1. حتديث األنظمة وسن تشريعات مرنة تالئم االحتياجات 
احلالية.

2. حوكمة قطاع األوقاف وتعزيز الرقابة والشفافية.
3. تطوير العمل الوقفي والتوعية بأهمية الوقف.

4. تنمية األعيان الوقفية وتقديم منتجات وقفية جاذبة حتّفز على منو وتنوع 
حمفظة األوقاف.

5. كفاءة إدارة األعيان الوقفية، وزيادة العائد على استثمارها.
6. اإلنفاق املتنوع لريع وغالت األوقاف على برامج ذات أثر اجتماعي مرتفع.
اململكة  يف  لألوقاف  فاعلة  وممارسات  زاهر  مستقبل  ضمان  ويتطلب 

استنادًا اىل هذه املرتكزات الستة، مبادرات متعددة تتعلق باآلتي:

واملوجهة  واملنظمة  احلاكمة  والتنظيمية  التشريعية  البيئة  تطوير   : أواًل 
املعاصر؛  الوقف  فقه  دراسات  دعم  يتطلب  األمر  وهذا  الوقفي،  للنشاط 

ليكون داعمًا للتشريعات املتعلقة بالوقف.

األوقاف  قطاع  مستوى  على  التنظيمية  واهلياكل  القدرات  بناء   : ثانيًا 
يف  العامل  البشري  الكادر  بتأهيل  االهتمام  ذلك  ويتضمن  ومكوناته، 
وتطوير  الالزمة،  واملعارف  املهارات  مبختلف  وتزويده  األوقاف،  قطاع 
ملتطلبات  مواكبة  لتكون  األوقاف،  بقطاع  اخلاصة  التنظيمية  اهلياكل 
معلومات  قاعدة  وبناء  للوقف،  اجلديدة  واألساليب  احلديثة،  اإلدارة 

متكاملة تشمل كل جوانب النشاط الوقفي.

تنشأ بني  أن  واليت ميكن  الوقفية،  والشراكات  التحالفات  بناء   : ثالثًا 
الرمسية  اجلهات  وبني  بذاتها  قائمة  مستقلة  الوقف كوحدات  مؤسسات 
الوقفية  الصناديق  صيغة  استخدام  وميكن  الوقف،  قطاع  على  املشرفة 
لتجميع أموال األوقاف من مؤسسات خمتلفة وتوظيفها يف متويل مشروعات 

تليب احتياجات اجملتمع.

خالل  من  واستخداماتها  الوقفية  املوارد  قاعدة  وتنويع  توسيع    : رابعًا 
استقطاب موارد وقفية جديدة متنوعة، واستثمار املوارد القائمة لتكوين 
عملية  أن  االعتبار  األخذ يف  مع  واستدامته،  وتعظيمه  الوقفي  املال  رأس 
تعبئة املوارد )استقطابًا واستثمارًا( خاضعة لتأثريات التطورات يف االقتصاد 
الوطين ومتطلبات اإلصالح االقتصادي الذي شرعت فيه الدولة استجابًة 
والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على  والسياسية  االقتصادية  للمتغريات 
الوقفية وأوجه  املوارد  وينسحب هذا األمر أيضًا على توسيع استخدامات 
إنفاقها، السيما وأن احلاجة ستزداد  لدور أكثر فاعلية للوقف على حنو 

خاص وللقطاع غري الرحبي على حنو عام.

خامسًا : تطوير اخلطاب الوقفي اهلادف إىل التوعية بالوقف ونشر ثقافته، 
وذلك من خالل وضع خطة للتوعية بالوقف وأهميته ونشر املعرفة الفقهية 
ورسالته،  وبدوره  به  اإلميان  وتعميق  به،  املتعلقة  واإلجرائية  والنظامية 

والرتكيز على طرح صيغ جديدة للوقف تتناسب مع متطلبات العصر.
فيما ختم التقرير مبجموعة من التوصيات التنفيذية املوجهة جلهات بعينها 

يف القطاعات الثالثة.
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• أهداف الوقف :
واالجتماعية  االقتصادية  اجلوانب  بيان  يف  اخلوض  قبل   
للوقف، حيُسن يف البداية إبراز األهداف اليت ُشِرع الوقف 
من أجلها، واستخالص أهم القضايا اجملتمعية اليت رعاها 

اإلسالم من خالل تشريعه للوقف. ومن هذه األهداف :
1. ترتيب األجر والثواب املستمر للعباد يف حياتهم وبعد مماتهم، من خالل 
اإلنفاق والتصدق والبذل يف وجوه الرب، وهذا سبيل إىل مرضاة اهلل ورسوله، 
وطريق إىل الفوز باجلنة والنجاة من النار، فالوقف نوع من القربات اليت 

يستمر أجرها صدقة جارية إىل قيام الساعة.

التكافل  مبادئ  وإرساء  اجملتمع،  ألفراد  الكفاية  حد  حتقيق   .2
إذ  اجملتمع؛  والفقراء يف  األغنياء  بني  التوازن  وإجياد عنصر  االجتماعي، 
يعمل الوقف على تنظيم احلياة من خالل تأمني حياة كرمية للفقري، وإعانة 
باألغنياء،  األمة، وحفظ كرامتهم، من غري مضرة  أفراد  العاجزين من 
وبذلك  االستقرار.  ويعم  األخوة،  وتسود  وألفة،  مودة  ذلك  من  فيتحصل 
يؤكد الوقف أواصر احملبة والقربة واألخوة اإلسالمية حني يكون على 

الذرية، أو األقارب واألرحام، أو أوجه الرب واإلحسان.
مثل:  للمجتمع،  املهمة  العامة  اخلدمات  الوقف يف متويل  دور  جانب  إىل   
كافة  به  ينتفع  مبا  والتطوير  البحث  على  واإلنفاق  والصحة،  التعليم، 

أطراف اجملتمع غنيهم وفقريهم. 

3. بقاء املال ومحايته، ودوام االنتفاع به، واإلفادة منه أكرب مدة ممكنة، 
أن  التصرف فيه. وهذا من شأنه  واحملافظة عليه من عبث من ال حيسن 

يضمن للمجتمعات نوعًا من الرخاء االقتصادي، والتنمية املستدامة.

المجتمعات  في  الوقف  دور  تفعيل  أهمية   •
المعاصرة :

تربز أهمية استعادة الدور الفاعل للوقف من عدة وجوه :
1. يشهد االستقراء التارخيي بأن األوقاف متى ما أصبحت 

جزءًا من ثقافة اجملتمع، وحظيت بالعناية واالهتمام من خمتلف اجلهات؛ 
فإنها تسهم بشكل كبري يف بناء احلضارة، والنهوض باجملتمع، ومواجهة 

حتدياته االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

2. تشهد بعض دول العامل اإلسالمي اليوم جمموعة من التحديات املتمثلة 
يف: انتشار احلروب، والكوارث الطبيعية، وتزايد معدالت الفقر والبطالة، 
البيئية،  حبماية  االهتمام  وضعف  والفقراء،  األغنياء  بني  الفجوة  واتساع 
وارتفاع  والصحة،  والتعليم،  املياه،  مثل:  األساسية،  اخلدمات  ونقص 

تكاليفها، خاصة يف ظل الزيادة املضطردة يف أعداد السكان.
 وقد ترتب على هذه التحديات تراجع دور احلكومات يف الوفاء بتقديم 
اخلدمات يف عدد من اجملاالت، وإسناد ذلك للقطاع اخلاص، أو القطاع 
الثالث اخلريي -إن وجد-، يف ظل تطبيقات سياسة التحرير االقتصادي 
الظروف  فرضتها  واليت  اإلسالمية،  الدول  من  عدد  يف  واخلصخصة 

االقتصادية، ومقتضيات العوملة.

وضرورة  الوقف،  مبؤسسة  العناية  أهمية  السابقة  التحديات  تؤكد   .3
استعادة دوره االقتصادي واالجتماعي الفاعل، فهو مرتكز القطاع الثالث 
التحديات،  تلك  مواجهة  يف  الكبري  اإلسهام  منه  يؤمل  والذي  اخلريي، 
يف  الوقف  مؤسسة  فاعلية  على  يؤكد  التارخيي  االستقراء  وأن  سيما  ال 
االضطالع بهذه األدوار؛ نظرًا ملا يتمتع به من مزايا، تتمثل يف : االستقاللية 
اإلدارية واالنضباط املالي، واملرونة يف االستجابة السريعة لتلبية احلاجات 
العامة؛ وفاعليته يف توظيف الثروات، وتوجيهها مبا حيقق املصلحة العامة، 
اليت  املسلمة  اجملتمعات  يف  الكامنة  الكبرية  اخلري  طاقة  إىل  إضافًة 

تشكل مصدرًا واعدًا للموارد املالية الوقفية، ومنوها.
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• األبعاد االقتصادية واالجتماعية للوقف :
 يؤدي التوسع يف إنشاء املؤسسات الوقفية إىل املزيد من التنمية االقتصادية 

واالجتماعية. وميكن إبراز ذلك من خالل اآلتي :

1. البعد االقتصادي للوقف :
     يتمثل البعد االقتصادي للوقف يف كونه: حتوياًل لألموال عن االستهالك 
واستثمارها يف أصول انتاجية، تولد منافع وإيرادات تستهلك يف املستقبل. 
فالوقف عملية جتمع بني االدخار واالستثمار معًا، فهو يتضمن حبس أعيان 
كان ميكن للواقف إنفاقها استهالكيًا، وحتويلها إىل استثمار إنتاجي، 

يولد منافع للمجتمع.

 وهذا املعنى موجود يف الوقف الدائم والوقف املؤقت على السواء، كما هو 
قائم يف وقف األعيان كاملباني، واملنقوالت كالسيارات، واحلقوق املالية 
كحقوق النشر، والنقود احملبوسة لالستثمار على طريقة املشاركة، أو 
اإلقراض احلسن، وهو أيضًا يف وقف املنافع كاالنتفاع بأرض، ويف وقف 

األعيان املتكررة، مثل وقف االشرتاك باجملالت الدورية.

 وإذا كان وقف املنافع واألعيان املتكررة ميكن تفسريه -اقتصاديًا-، 
باعتباره وقفًا للقيمة الرأمسالية هلذه املنافع واألعيان املستقبلية، فإن إنشاء 
وجود  ذات  اقتصادية  مؤسسة  بإقامة  يكون  ما  أشبه  هو  إسالمي  وقف 
دائم إذا كان الوقف مؤبدًا، أو مؤقتا كما يف الوقف املؤقت. فهو عملية 
تتضمن االستثمار للمستقبل، حبيث تتوزع خرياتها على األجيال القادمة يف 

شكل منافع وخدمات أو إيرادات وعوائد.

ركما إن القطاع الوقفي يسهم يف ختفيف العبء على املالية العامة للدولة؛ 
ويظهر ذلك جليًا من اجملاالت اليت يدعمها القطاع الوقفي، وتبعًا لذلك، 
يف  احلكومة  على  العبء  اخنفض  اجملتمع،  يف  األوقاف  دور  زاد  كلما 

توفري اخلدمات العامة.

ومن أهم اجلوانب اليت ميكن أن يكون فيها للوقف دور يف التخفيف على 
اإلنفاق العام، اإلنفاق التحويلي املتمثل يف معاشات الضمان االجتماعي، 

واملساعدات واملنح اليت تقدمها الدولة ملواطنيها املستحقني.
     كما يسهم متويل الوقف لبعض مشروعات املنافع العامة كالصحة 
عجز  احتماالت  تقليل  يف  التحويلية  النفقات  وبعض  واإلسكان  والتعليم 

املوازنة العامة، وآثاره السلبية على استقرار االقتصاد الوطين.

2. البعد االجتماعي للوقف :
مستوى  رفع  إىل  االجتماعية  التنمية  مفهوم  ينصرف       
ومستوى  واحلضاري  والعمراني  والثقايف  العلمي  التقدم 
معيشة األفراد، وصواًل إىل حتقيق التنمية البشرية من خالل 
الصحة  جمال  أبرزها  بها،  تتصل  جماالت  بعدة  االهتمام 
والتعليم، إىل جانب بذل الرعاية واالهتمام ببعض الفئات االجتماعية مثل: 

األيتام، واألرامل، والعجزة، وأصحاب احلاجات اخلاصة، وغريهم.

والتنمية االجتماعية بهذا املفهوم من صميم عمل الوقف؛ إذ مثة عالقة قوية 
بني حتسني نوعية احلياة اليت يعيشها أفراد اجملتمع، وبني الوقف كممارسة 
اجتماعية تعمل على تقديم خدمات الصحة، والتعليم، ومشروعات البنية 

األساسية كمرافق توفري املياه وتعبيد الطرق واحملافظة على البيئة. 

 ويشهد تاريخ الوقف يف اجملتمعات اإلسالمية على الدور الشمولي الرائد 
مبختلف  االجتماعية  التنمية  جمال  يف  اإلسالمي  الوقف  به  قام  الذي 
حياة  بتفاصيل  اإلسالمي  الوقف  مؤسسة  أنشطة  ارتبطت  إذ  مكوناتها، 
الفرد، منذ والدته، مرورًا بنشأته، وتعليمه يف خمتلف املراحل العمرية، 

وتوظيفه، ودعمه، وعالجه، وتنقالته، وسكنه، وانتهاًء بوفاته. 
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موقع القطاع الوقفي من 
رؤية المملكة العربية السعودية 2030

الفقري  عموده  األوقاف  متثل  الذي  الرحبي  غري  القطاع 
واملمول األساسي له ميثل أحد اآلليات اليت اعتمدتها رؤية 
الطموح(،  الوطن  أهدافها من خالل: )حمور  اململكة 2030م يف حتقيق 
والذي ميثل احملور الثالث من حماورها ومرتكزاتها، حيث تعمل الرؤية 

على تهيئة البيئة الالزمة له   ضمن القطاعات.

 ويف هذا اإلطار تضمنت الرؤية وعدًا بالعمل على تدريب العاملني يف القطاع 
غري الرحبي، وتشجيع املتطوعني فيه، ومواصلة تشجيع األوقاف؛ لتمكني 
هذا القطاع من احلصول على مصادر متويل مستدامة، ومراجعة األنظمة 

واللوائح املتعلقة به.

ويتطلب االهتمام الذي أولته رؤية اململكة 2030م من قطاع األوقاف بذل 
للقيام  والتهيؤ  أوضاعه  وترتيب  القطاع  تنظيم  إعادة  يف  اجلهد  من  مزيد 

بدوره الكامن من خالل التصدي للمشكالت والتحديات اليت تواجهه.
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العربية السعودية
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في  األوقاف  واقع  تحليل   : الثاني  المحور 
المملكة العربية السعودية.

يعترب النشاط الوقفي يف اململكة العربية السعودية ممارسة 
أرض  شهدته  مرتاكم  إسالمي  إرث  إىل  تستند  جمتمعية 
احلرمني الشريفني قبل قيام الدولة السعودية احلديثة بعدة 
قرون، حيث قام الوقف رغم ما كان يعرتي نشاطه من ضمور عرب احلقب 
املختلفة، بدور ال ميكن جتاهله يف ِخدمة اجملتمع والتصدي للمشكالت 

اليت واجهته من وقت آلخر يف خمتلف اجملاالت.
وصورًا  أشكااًل  اخلريي  العمل  اختذ  السعودية،  الدولة  تأسيس  ومع   
متعددة، بدأت باجلهود الفردية يف اإلطار العائلي والقبلي، ثم تطورت إىل 
ما يعرف بصناديق الرب، حيث كانت جتمع األموال والصدقات يف املواسم 
ثم توزع للمحتاجني، وامتدت أوجه إنفاق األموال اخلريية، لتشمل املرافق 
العامة واخلدمات الصحية ومساعدات الزواج، إضافة إىل اجملاالت الدعوية 
كبناء املساجد، ودعم حلقات حتفيظ القرآن، ومراكز الدعوة والتوعية، 
كما اتسع النشاط الوقفي عرب الزمن ليشمل جماالت تنموية ومتكينية، 

إىل جانب اجملاالت الرعوية والدعوية واإلغاثية. 
استقصاء  يقتضي  السعودية  العربية  اململكة  يف  األوقاف  واقع  إن حتليل 
أهم اجلوانب املتعلقة بالنشاط الوقفي من حيث تشريعاته وحجمه وطبيعته 

واجتاهاته وجماالته، ومن حيث التحديات واملشكالت اليت تواجهه.
يف  الوقفي  القطاع  واقع  حتليل  عملية  أن  على  ابتداًء  التنويه  ويتأكد   
توافر  عدم  ظل  يف  بالغة،  صعوبة  تكتنفه  السعودية،  العربية  اململكة 
اجلانب  هذا  تغطي  اليت  العلمية  الدراسات  وندرة  رمسية،  بيانات  قاعدة 
يتعلق حبجم  القطاع، خاصة فيما  إليها يف حتليل  لإلفادة منها واالستناد 
النشاط الوقفي واجتاهات مصارفه، وأساليب إدارته. وإزاء هذا الوضع، 
التقرير يف حتليله  اعتمد  الوقفي،  القطاع  واقع  وللخروج مبؤشرات حول 
على  كبرية  بدرجة  السعودية  العربية  اململكة  يف  الوقفي  القطاع  لواقع 
الوقفية،  واملؤسسات  اجلهات  من  عدد  مشلت  ميدانية  مبسوحات  القيام 

املؤمترات  من  جمموعة  خمرجات  من  اإلفادة  إىل  إضافة  اخلربة،  وبيوت 
والندوات وامللتقيات وورش العمل اليت انعقدت يف السنوات املاضية ملناقشة 
واقع الوقف يف اململكة، هذا إىل جانب بعض الوثائق الرمسية، وحتليل 

حمتويات عينة من الصكوك الوقفية.
حال  على  للوقوف  مهمًا  مدخاًل  ميثل  كونه  التحليل،  هذا  أهمية  وتربز 
األوجه  إىل  والتنبيه  أوضاعه،  وتشخيص  اململكة  يف  الوقفي  القطاع 
واجلوانب اليت حتتاج إىل تطوير وصواًل إىل قطاع وقفي فاعل ومنجز حيقق 
اهتمامها  إطار  يف  2030م  السعودية  العربية  اململكة  رؤية  تستهدفه  ما 
يتفق  ما  ولعل هذا  الوقفي.  للقطاع  باعتباره حاضنًا  الرحبي  بالقطاع غري 

واهلدف الرئيس من إعداد التقرير.

في  للوقف  الحكومية  المؤسسة  تطور  أواًل: 
المملكة العربية السعودية.

املؤسس  يد  على  السعودية  العربية  اململكة  توحيد  منذ 
واململكة  ثراه،  اهلل  -طيب  سعود  آل  العزيز  عبد  امللك 
العربية  اململكة  ملوك  ذلك  وتتابع على  والعناية،  االهتمام  األوقاف  تولي 

السعودية حتى يومنا احلاضر.
 ففي 17 مجادي األوىل لعام 1351هـ، صدر األمر امللكي بتسمية املناطق 
اليت وحدها املؤسس: باململكة العربية السعودية؛ لتحتضن اململكة الناشئة 
أراضي شبه اجلزيرة العربية، مبا فيها احلرمني الشريفني، وهي البقعة اليت 
انطلقت وانبثقت منها مؤسسة الوقف اإلسالمي، فكرًا وتطبيقا. ويتجلى 
االهتمام الرمسي بالوقف يف التطور املؤسسي الذي شهده القطاع الوقفي 
يف اململكة العربية السعودية، منذ تأسيس اململكة، وحتى موافقة جملس 
الوزراء على نظام اهليئة العامة لألوقاف بتاريخ 2/25/ 1437ه وتتمثل أهم 

التطورات اليت طرأت على املؤسسة الوقفية احلكومية فيما يلي :
1. صدرت التعليمات األساسية للمملكة العربية السعودية سنة 1345هـ، 

متضمنة تنظيم عدد من القطاعات، ومنها قطاع األوقاف.
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2. إنشاء أول إدارة لألوقاف : أمر امللك عبد العزيز -رمحه اهلل-، يف عام 
1344ه بإنشاء إدارة لألوقاف يف مكة املكرمة، وأقيم إدارة مماثلة هلا يف 

كل من املدينة املنورة وجدة.
3. نظام املطالبة بأوقاف احلرمني : صدر يف عام 1350 ه نظام يعنى باملطالبة 
بأوقاف احلرمني الشريفني بالطرق املمكنة املشروعة من أي جهة كانت، 

عن طريق إنشاء مجعية خمتصة بذلك مقرها مكة املكرمة.
4. املراسيم والقرارات املنظمة لألوقاف : صدر بعد ذلك عدد من املراسيم 
البيئة  مع  متوائمة  جاءت  اليت  لألوقاف  املنظمة  املتفرقة  والقرارات 
التشريعات  الزاوية يف  اليت كانت حجر  اإلسالمية  والتعاليم  االجتماعية 
الصادرة  التعليمات األساسية  الدولة وفق ما نصت عليه  اليت تسري عليها 

عام 1345هـ، وفيما يلي سرد هلا حبسب تاريخ صدورها: 
- 1349هـ: قرار جملس الشورى املصَدق باألمر امللكي باملوافقة على 
األوقاف  مديرية  مع  والتواصل  الدور،  باستحكام  املتعلقة  القواعد 
وغريها من اجلهات املختصة عما إذا كان هلا عالقة متنع من إجراء 

االستحكام.
-  1350هـ: صدور قرار يتضمن إشراف مديرية األوقاف على األوقاف 

املسجلة يف احملكمة.
- 1350هـ: صدور قرار جملس الشورى رقم 29 بتاريخ 1350/3/2ه بضبط 
األوقاف ومحايتها من اإلهمال والتالعب عن طريق إثبات األوقاف وتدوينها 
يف سجل خاص، مع تدوين أرقامها وتواريخ سجالتها يف سجالت احملكمة 

الشرعية.
- 1350هـ: صدور قرار جملس الشورى رقم 61 املتضمن شروط الراغبني 

يف وقف ممتلكاتهم من الرعايا األجانب وطرق صرف غالهلا.
-  1354ه: صدور مرسوم ملكي ليعاجل بصورة حازمة قضايا األوقاف اليت 
اليت ميتلكها  املستندات  ومراجعة  احملاكم،  فيها يف  النظر  مدة  طالت 

املدعون، والبت يف تلك الدعاوى دون إبطاء.
-  1354هـ صدور مرسوم ملكي يربط إدارة األوقاف وفروعها مبدير عام 

مقره مكة املكرمة، يرتبط به مدير لألوقاف يف املدينة ومثله يف جدة.
- 1355هـ: صدور قرار جملس الشورى رقم 238 الذي حدد ضوابط شراء 

بدل الوقف.
وزارة  بإنشاء  ملكي  مرسوم  صدر   : واألوقاف  احلج  وزارة  تأسيس   .5
احلج واألوقاف عام 1381هـ، وكان أول وزير هلا الشيخ: حسني عرب، 
األوقاف  قضايا  يف  الوزير  ويعاون  واألوقاف،  احلج  شؤون  الوزارة  لتتوىل 
وكيل الوزارة لشؤون األوقاف؛ مما منح القطاع الوقفي مزيدًا من العناية 
واالهتمام، وتولت الوزارة إدارة شؤون األوقاف ورعايتها، ونظمت أعمال 

الوقف مبا يتفق مع نظم اإلدارة احلديثة.
6. صدور نظام جملس األوقاف األعلى : بعد مخس سنوات من إنشاء وزارة 
ليتوىل  احلج واألوقاف، صدر نظام جملس األوقاف األعلى عام 1386ه، 
القواعد  ويضع  اململكة،  يف  اخلريية  األوقاف  مجيع  على  اإلشراف 
يف  فرعية  أوقاف  جمالس  اجمللس  عن  تتفرع  أن  على  بها،  املتعلقة 
مناطق اململكة املختلفة، ويتوىل وزير احلج واألوقاف نظارة األوقاف 

اخلريية.
 وقد حل نظام جملس األوقاف األعلى، حمل احملاكم الشرعية اليت 
كان هلا اإلشراف على األوقاف، وغدا دور احملاكم مقتصرًا على إثبات 

صكوك األوقاف وتوثيقها، وفض املنازعات بشأن األوقاف.
الالئحة  صدرت   : لألوقاف  األعلى  اجمللس  لنظام  التنفيذية  الالئحة   .7
عام  الوزراء  جملس  من  بقرار  لألوقاف،  األعلى  اجمللس  لنظام  التنفيذية 
1393هـ، وقد تضمنت الالئحة حتديد املقصود باألوقاف اخلريية، ومهام 
مديري األوقاف يف املدن، وكيفية النظر على األوقاف اخلريية اخلاصة، 
باإلضافة إىل كيفية بيع الوقف واستبداله، وكيفية حصر األعيان الوقفية 

وتسجيلها.
وزارة  فصلت  1414هـ  عام  يف   : احلج  وزارة  عن  األوقاف  وزارة  فصل   .8
واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  )وزارة  ومسيت  احلج،  وزارة  عن  األوقاف 
والدعوة واإلرشاد(، وتوىل شؤون الوزارة معالي الشيخ د. عبد اهلل بن عبد 
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)وكالة  إىل  الوزارة  األوقاف يف  إدارة شؤون  وُأسندت  الرتكي،  احملسن 
جمللس  العامة  )األمانة  فيها:  ُأنشئت  كما  األوقاف(،  لشؤون  الوزارة 

األوقاف األعلى، واألمانة العامة جمللس رعاية شؤون األربطة(.
9. صدور املوافقة بإنشاء اهليئة العامة لألوقاف : صدر يف عام 1431ه قرار 
جملس الوزراء باملوافقة على إنشاء اهليئة العامة لألوقاف، وإلغاء وكالة 
األوقاف،  لشؤون  واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة 
ونقل املهمات املتعلقة باألوقاف للهيئة، على أن يكون رئيس جملس إدارة 
اهليئة هو وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ويعني هلا 

حمافظ على املرتبة املمتازة بأمر ملكي.
 /2/25 يف  صدر   : لألوقاف  العامة  اهليئة  نظام  على  املوافقة  10. صدور 
1437ه مرسوم ملكي باملوافقة على نظام اهليئة العامة لألوقاف، واعتماد 
الشؤون  وزارة  تولي  استمرار  مع  الدولة،  ميزانية  من  هلا  سنوية  ميزانية 
املساجد  على  اإلداري  اإلشراف  واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية 

املوقوفة.
اهليئة  إدارة  جمللس  رئيسًا  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  تعيني    .11
وزارة  اسم  بتعديل  أمر ملكي  صدر يف 1437/7/30ه   : العامة لألوقاف 
الشؤون  وزارة  ليكون  واإلرشاد،  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون 
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، ومت تعيني معالي وزير العمل رئيسًا جمللس 

إدارة اهليئة .
12.  تشكيل جملس إدارة اهليئة العامة لألوقاف، وتعيني احملافظ : بتاريخ 
1438/12/1ه، عقد االجتماع األول للهيئة العامة لألوقاف، برئاسة وزير 
العامة لألوقاف،  اهليئة  إدارة  رئيس جملس   – االجتماعية  والتنمية  العمل 
وجرى خالل االجتماع تعيني حمافظ اهليئة، كما اعتمدت اهليئة تشكيل 
أعضاء جلنة استشارية دائمة، إضافة إىل جلنة للرقابة واملراجعة الداخلية، 
اجلمعيات  عن  ممثل  اللجان،  عضوية  تضمنت  فيما  تنفيذية.  وجلنة 
متخصصني  إىل  إضافة  األعمال،  رجال  عن  وممثل  اخلريية  واملؤسسات 
املالية  املعامالت  يف  ومتخصص شرعي  واالستثمار،  االقتصاد  يف  بارزين 

واالقتصادية، وممثل عن املؤسسات الوقفية اخلاصة.

ثانيًا : تحليل واقع األوقاف 
العامة في المملكة 

العربية السعودية
العامة  باألوقاف  يقصد 

تديرها  اليت  تلك   :
العامة  اهليئة  عليها  وتشرف 
سادت  وقد   ، لألوقاف 
الرمسية  غري  التوقعات 

خبصوص تقدير حجم القطاع 
الوقفي يف اململكة العربية السعودية، 

حيث تعددت تقديرات اخلرباء، واليت ال يرتكز 
جمموعها على تقارير رمسية أو دراسات ميدانية، 

أو قواعد بيانات هلذا القطاع.
يف  العامة  األوقاف  حلجم  رمسية  شخصية  عن  يصدر  تصريح  أول  ويعد 
اململكة العربية السعودية مؤخرًا، هو ما أفصح عنه وزير العمل السابق يف 
املؤمتر اإلسالمي لألوقاف يف دورته األوىل يف مكة املكرمة، واملنعقد يف 
الفرتة من 17-19 حمرم 1438هـ، حيث أوضح أن حجم األوقاف العامة يف 
اململكة العربية السعودية، تقدر مببلغ 54 مليار ريال سعودي، وحتى هذا 
التقدير األخري متحفظ عليه؛ لعدم وجود قاعدة بيانات أو إحصاء شامل 
للتقدير األخري فإن حجم األوقاف  العامة، ووفقًا  ودقيق  حلجم األوقاف 
العامة اخلاضعة إلدارة اهليئة العامة لألوقاف تقدر حبوالي 14 مليار ريال 
سعودي، بينما تقدر قيمة األوقاف اليت حتت إدارة جهات أخرى مببلغ 40 
مليار ريال سعودي، ويرتكز 80% من هذه األوقاف يف أراضي ومباني تقع 
يف منطقيت مكة املكرمة واملدينة املنورة. وحبسب التقدير األخري، فإن 
حجم العائدات السنوية اليت حتققها األوقاف العامة يبلغ 325 مليون ريال 

سعودي. واجلدول رقم )1( يوضح ذلك :
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جدول رقم )1( 
عائدات األوقاف العامة حسب توزيعها الجغرافي )بالمليون ريال(

أسهم مدن أخرىالطائفجدة المدينةمكةالمدينة
اإلجماليالشركات

928464194027325حجم العائدات

100%28,325,819,45,812,38,4النسبة من العائدات الكلية

املصدر: عبد اهلل بن حمسن النمري، نظام اهليئة العامة لألوقاف ودورها املرتقب، 
املؤمتر اإلسالمي لألوقاف – الدورة األوىل- مكة املكرمة 17-19 حمرم 1438ه.

املصدر: املرجع السابق.

أسهممدن أخرىجدةاملدينةمكة
الشركات

الطائف

شكل رقم )1(
نسبة عائدات األوقاف العامة حسب المدن . % 2

8 .
 30

% 2
5 .

 80

% 1
9 .

 40

% 1
2 .

 30

% 8
 . 4

0

% 5
 . 8

0
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إن نسبة عائدات األوقاف العامة )325مليون ريال سنويًا( مقارنة حبجمها 
الوضع  املقدر )14مليار ريال( تعد ضئيلة جدًا، إذ مل تتجاوز 2,3% وهذا 
متكن  وعدم  العامة،  األوقاف  أموال  استثمار  كفاءة  ضعف  يعكس 
اجلهات ذات الصلة من توظيفها توظيفًا استثماريًا يدر عليها عائدًا جمزيًا 
يغطي أوجه الصرف املستهدفة ويفيض عنها، حبيث يستخدم الفائض يف 

تنمية موارد الوقف، وزيادة حجمها. 
تبلغ  والعامة  الوقفية  األعيان  بأن   )2( رقم  يوضح اجلدول  آخر  من جانب 

حوالي 33229 وحدة، منها حوالي 8570 وحدة هي املسجلة يف احلاسب، 
بينما 24659 وحدة منها غري مسجلة، أي أن نسبة األعيان التابعة لألوقاف 
اإلسالمي  املؤمتر  انعقاد  تاريخ  وحتى  اآللي،  باحلاسب  املسجلة  العامة 
الـ 25%. ويبني اجلدول رقم  لألوقاف مبكة يف دورته األوىل، مل تتجاوز 
)3( أن األراضي واملزارع تشكل 44% من األعيان الوقفية العامة املسجلة، 
ودور،  وعمائر،  سكنية،  عقارات  األخرى  األعيان  بقية  تشمل  فيما 

ودكاكني، وأسواق جتارية، وغريها من األعيان املصنفة.

جدول رقم )2( 
عدد األعيان التابعة لألوقاف العامة

النسبة %العددموقف التسجيل
857025مسجلة

2465975غري مسجلة
33229100اجملموع

املصدر: حتليالت جمموعة بوسطن كونسلتينج .

املصدر: املرجع السابق.

غري مسجلة

شكل رقم )2(مسجلة
نسبة األعيان التابعة لألوقاف العامة

% 25.00 % 75.00
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جدول رقم )3(
أنواع األعيان الوقفية المسجلة بالحاسب اآللي

النسبة %العددالنوع

231327مزرعة

148217أرض

118313سكن

29510عمارة

221دار

10

204دكان

25سوق جتاري

15بئر

2شقة

283033غري مصنفة

8570100اجملموع

املصدر: حتليالت جمموعة بوسطن كونسلتينج .
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املصدر: حتليالت بوسطن كونسلتينج.

شكل رقم )3(
أنواع األعيان الوقفية المسجلة بالحاسب اآللي

غري مصنفة

مزرعة

أرض

سكن

عمارة

دار -  دكان - سوق جتاري
بئر - شقة

ويدل وجود 75% من األعيان الوقفية العامة غري مسجلة، إىل جانب عدم 
األوقاف  املعنية بشؤون  أداء اجلهات  تصنيف حوالي 33%، إىل قصور يف 
العامة واإلشراف عليها، األمر الذي يتطلب مضاعفة العمل لتطوير األطر 

اإلدارية املناط بها إدارة األوقاف.
وبالنسبة لصرف العائدات املتحققة من األعيان الوقفية العامة، فإن نسبة 
ما مت صرفه منها على اجملاالت املستهدفة بلغت حوالي 13,1%، فيما متت 

إعادة استثمار حوالي 86,9%، بهدف تنمية املوارد الوقفية.
الشريفني  احلرمني  وخدمة  املساجد،  صيانة  يف  الصرف  أوجه  ومتثلت 
الكتب  إىل  باإلضافة  اخلريية،  واملساعدات  اجلامعات،  مناشط  وبعض 
واملطبوعات، وإفطار الصائمني، هذا فضال عن املكافآت واملصروفات 

اإلدارية.

تقليدية، هي  معينة  أوجه  على  تركز  أنها  املصارف  هذه  على  ويالحظ   
عامة  احتياجات  على  اشتماهلا  وعدم  واالجتماعية  الدينية  االحتياجات 
التنمية  يف  للوقف  الواعد  الدور  من  احلد  شأنه  من  الذي  األمر  أخرى، 

االقتصادية واالجتماعية. 
إن أبرز ما ميكن استخالصه من استعراض واقع األوقاف العامة يف اململكة 
السعودي  االقتصاد  حبجم  مقارنة  حجمها  ضعف  هو  السعودية  العربية 
واإلمكانيات املتوفرة فيه، إذ ال تتجاوز نسبة مساهمة القطاع غري الرحبي 
الذي يرتكز بدرجة أساسية على األوقاف يف حجم الناتج احمللي اإلمجالي 
أشارت  يبلغ 6%، حبسب ما  الذي  العاملي  باملتوسط  0.3%، مقارنة  للمملكة 

إليه رؤية 2030.
علمًا أنه مل يتوصل الفريق البحثي وحتى إعداد التقرير، على أي بيانات 
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والتقارير  اإلحصاءات  يف  الوقفي  بالقطاع  خاصة  مؤشرات  أو  إحصائية 
الرمسية املتعلقة بأداء االقتصاد السعودي.

األعيان  حجم  إىل  العامة  لألوقاف  السنوية  العائدات  نسبة  فإن  كذلك 
استثمار  كفاءة  ضعف  على  يدل  مما  )2,3%(؛  منخفضة   تعد  الوقفية، 
أموال الوقف، على الرغم من أن حوالي 87% من هذه العائدات يتم إعادة 

استثمارها.

مجاالت عمل القطاع الوقفي في المملكة العربية 
السعودية 

مشلت  التقرير-،  فريق  -أجراها  مسحية  ميدانية  دراسة  نتيجة  أظهرت 
أكثر من 60 جهة ومؤسسة وكيان وقفي مانح يف خمتلف مناطق ومدن 
جمموع  تدعمها  اليت  اجملاالت  السعودية،  العربية  اململكة  وحمافظات 
مؤسسات القطاع الوقفي يف اململكة فعليًا -وحتى وقت إعداد التقرير-، 
الواقفني  الباحثني،  القرار،  األطراف: صناع  توعية خمتلف  بهدف  وذلك 

بدعمها.   الوقفي  القطاع  يسهم  اليت  باجملاالت  اجملتمع؛  أفراد  واملاحنني، 
اجملاالت  عن  القاصرة  الذهنية  الصورة  حتسني  يف  يسهم  الذي  األمر 
دليال  املرصودة،  أن متثل اجملاالت  األوقاف، كما ميكن  تدعمها  اليت 
اسرتشاديًا للواقفني واملاحنني اجلدد؛ لتوجيه أوقافهم حنو جماالت تنموية 

مبتكرة نافعة، وأكثر إحلاحًا, وتطويرها، واإلفادة منها.
 كما تؤكد النتائج أهمية منح األوقاف املزيد من العناية واالهتمام من 
نظرًا  ودراسًة؛  تنظيمًا، ودعمًا، وحتفيزًا،  العالقة:  ذات  خمتلف اجلهات 

ألهمية اإلسهامات املقدمة منه.
يعين  ال  املرصودة،  للمجاالت  الوقفي  القطاع  دعم  أن  على  التأكيد  مع   
املفصلة  والتقارير  الدراسات  من  املزيد  أمام  الباب  فتح  بل  االكتفاء، 
آثاره  وتناول: حجم اإلسهام احلالي،  واملعمقة لكل جمال من اجملاالت، 
وانعكاساته، الفجوة، ومعاجلتها، وصواًل لتجلية اإلسهامات االجتماعية 
واالقتصادية والتنموية للقطاع الوقفي، وترشيدها. وهو ما ميكن أن تتناوله 

األعداد الدورية القادمة هلذا التقرير. وفيما يلي بيانها إمجااًل وتفصياًل.

المجاالت 
الدعوية .

اإلعالم اإلسكان .
والتقنية.

ريادة 
األعمال 
، واألسر 
المنتجة.

الرياضة 
والثقافة 
والترفيه.

المجاالت 
اإلغاثية.

الصناعات
المحلية .

المجاالت 
االجتماعية.

التعليم 
والبحث 
العلمي .

المجاالت 
الصحية.

األمن 
الغذائي .

أوال: مجاالت عمل 
القطاع الوقفي 

في المملكة 
العربية السعودية  

- إجمااًل :
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ثانيَا: مجاالت عمل القطاع الوقفي في المملكة العربية 
السعودية-تفصياًل- :

1. المجاالت االجتماعية :
املالية  وااللتزامات  احلقوق،  وتسديد  املعسرين،  دعم   .1

عنهم.
2. دفع الديات، وعتق الرقاب.

3. تأسيس ودعم اللجان االجتماعية.
4. بناء ودعم مراكز احلماية االجتماعية، حملاربة اإلدمان والسلوكيات 

اخلطرة، وغريها من الربامج التوعوية والتطويرية، واألسرية.
5. كفالة األيتام واألرامل ورعايتهم.

يف  دجمهم  وإعادة  هلم،  الدورات  وتقديم  واملساجني،  النزالء  تأهيل   .6
اجملتمع.

والربامج  الدورات  بإقامة  وتأهيلهم  ماديا،  الزواج  على  املقبلني  دعم   .7
التوعوية.

8. بناء ودعم مراكز إيواء املسنني ورعايتهم.

2. المجاالت الدعوية :
1. بناء املساجد واجلوامع وعمارتها.

2. بناء ودعم دور حتفيظ القرآن الكريم.
3. إنشاء ودعم برامج مكاتب الدعوة وتوعية اجلاليات.

خمتلف  يف  وامللتقيات  والندوات  احملاضرات  إقامة   .4
اجملاالت: الشرعية، والرتبوية، واالجتماعية، وغريها.

5. خدمة احلجاج واملعتمرين، وإقامة الربامج الدعوية والعلمية واالجتماعية 
هلم.

6. تأهيل الدعاة وكفالتهم.

3. المجاالت اإلغاثية والمبرات : 
1. إفطار الصائمني.

2. حفر اآلبار، وسقيا املاء.
األجهزة  وتأمني  واحملتاجني،  الفقراء  بيوت  تأثيث   .3

األساسية.
4. شراء الكسوة لألسر احملتاجة.

5. احلقيبة املدرسية للطلبة والطالبات من األسر احملتاجة.
6. إغاثة أصحاب احلوائج.

4. التعليم والبحث العلمي :
الوقفية:  واملعاهد  واملدارس  والكليات  اجلامعات  بناء   .1

رياض األطفال، اجملامع واملعاهد والكليات التعليمية.
2. أوقاف اجلامعات لدعم البحث العلمي.

االحتياجات  لذوي  اخلاصة  العلمي  التأهيل  مراكز   .3
اخلاصة، وتقديم فرص العمل املناسبة هلم.

4. تقديم املنح التعليمية لذوي اإلعاقة.
5. التأليف والتحقيق وطباعة الكتب ونشرها.

يف  املتخصصة  البحثية  والكراسي  العلمية،  اجلمعيات  ورعاية  إنشاء   .6
خمتلف اجملاالت والتخصصات.

7. كفالة الطالب والطالبات، وتقديم املنح الدراسية هلم.
العلوم  خمتلف  يف  االلكرتونية،  التعليمية  األكادمييات  تأسيس   .8

والتخصصات.
شتى  يف  بالكتب  الزاخرة  الوقفية  العلمية  املكتبات  ودعم  إنشاء   .9

اجملاالت.
10. الرتمجة للغات املختلفة مبا خيدم املعرفة والدعوة إىل اهلل.
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5. المجاالت الصحية :
1. بناء ودعم املدن واملستشفيات واملراكز الصحية.

2. إنشاء الكليات واملعاهد الصحية.
3. تقديم املنح الدراسية لدراسة الطب.

4. العناية بذوي االحتياجات اخلاصة، وتوفري الرعاية هلم.
5. تأسيس ودعم مراكز الفشل الكلوي.

6. تأسيس ودعم مراكز مكافحة التدخني.
7. تأسيس ودعم مراكز الكشف املبكر عن السرطان، وتقديم العالج 

للمصابني به.
8. تقديم العالج اجملاني للمحتاجني.
9. بناء ودعم مراكز إعادة التأهيل.

10.  تأسيس ودعم مراكز أمراض وجراحة القلب.
11.  تأسيس ودعم مراكز أصدقاء املرضى.

املراكز  مع  بالتنسيق  للمحتاجني  العيون  عمليات  بإجراء  التكفل   .12
الطبية املتقدمة.

13. تأسيس ودعم صناديق الدواء، لتوفري الدواء جمانًا للمحتاجني.
14. تأسيس ودعم املركز املتخصصة يف أمراض الدم وأورام األطفال.

15. دعم برامج الزمالة يف التخصصات الطبية.
16. إطالق العيادات املتنقلة، والقوافل الطبية.

6. الصناعات المحلية، واألسر المنتجة، وريادة 
األعمال :

وتقديم  ومتابعتها،  والصغرية  املتوسطة  املشروعات  1. دعم 
الدعم املادي، واللوجسيت.

2. دعم الصناعات احمللية، والتسويق هلا.
3. إنشاء صندوق وقفي متخصص لتمويل ودعم رواد األعمال.

4. إنشاء املصانع واملعامل املتنوعة.
وأصحاب  األعمال  لرواد  واخلربات  واالستشارات  الدورات  تقديم   .5

املشروعات املتوسطة والصغرية.

6. تقديم اجلوائز واحلوافر للمشروعات املتميزة.
7. دعم األسر املنتجة، وتقديم القروض احلسنة، وإقامة الدورات والربامج 

التدريبية والتأهيلية.

7. األمن الغذائي :
من  واملشروبات  األغذية  أنواع  ملختلف  الوطين  اإلنتاج   .1

املصانع الوقفية السعودية: 
األلبان، الدواجن، البيض، الصناعات الغذائية.

2. الشركات الوقفية الزراعية.
3. زراعة النخيل، وإنتاج التمور.

الوجبات  وتقديم  احملتاجة،  األسر  إلطعام  خريية  ومطابخ  مطاعم   .4
للصائمني.

5. توزيع السالل الغذائية على احملتاجني.
6. مشاريع حفظ وإعادة توزيع النعمة.

7. بناء حمطات حتلية املياه.

8. المراكز البحثية واالستشارية المتخصصة:
1. دعم البحوث واالستشارات والربامج العلمية.

2. إصدار البحوث والدراسات العلمية والشرعية.
ثقافة  ونشر  والتوعية،  التثقيف  ومشاريع  أعمال  دعم   .3

التطوع.
4. إنشاء ودعم مركز األحباث املتعلقة بأمراض الدم وسرطان األطفال.

الوقفي  بالقطاع  املتعلقة  5. تأسيس ودعم مراكز األحباث واالستشارات 
واخلريي، ومتويل أنشطتها.

6. تأسيس مراكز لالستشارات واألحباث اإلدارية واالقتصادية والنظامية 
يف احلج والعمرة.

7. تأسيس ودعم مراكز أحباث اإلعاقة.
8. تأسيس ودعم مراكز أحباث ودراسات املدينة املنورة.

9. تأسيس ودعم مراكز أحباث النخيل.



42

تحليل واقع األوقاف في المملكة

9. البرامج والمراكز العلمية والتوعوية 
المتخصصة :

1. إنشاء املراكز والربامج التعليمية املتخصصة بالتعاون مع 
اجلامعات. 

2. إنشاء مراكز للتدريب والتأهيل يف االصالحيات والسجون.
3. تنمية املعارف واملهارات ألفراد األسرة.

4. تأسيس ودعم مراكز االستشارات األسرية.
5. تنفيذ الربامج التوعوية للطالب والطالبات بأضرار التدخني واملخدرات.

النشء  وتربية  باألطفال  املتعلقة  واخلدمات  الربامج  إقامة  وتنفيذ  دعم   .6
ودعم املؤسسات اخلاصة بها.

10. برامج اإلسكان الوقفية :
1. إسكان مستفيدي الضمان االجتماعي.

2. إسكان أسر ذوي الشهداء.
3. إسكان طالب العلم، وطالب املنح.

4. إسكان األئمة واملؤذنني، وخطباء املساجد واجلوامع.
والقرى  واحملافظات  املدن  يف  الوقفية  السكنية  اجملمعات  ودعم  بناء   .5

واهلجر.
6. بناء ودعم األربطة للفقراء واملساكني والفئات ذات احلاجة.

11. الثقافة والرياضة والترفيه والمواهب 
واالبتكار :

1. تأسيس ودعم األكادمييات الثقافية.
2. تأسيس ودعم األكادمييات الرياضية.

3. دعم الربامج الرتفيهية املختلفة.
4. تشجيع ودعم املواهب واالبتكارات.

12. اإلعالم والتقنية :
اإلعالمية  والربامج  التلفزيونية،  القنوات  ودعم  تأسيس   .1

اهلادفة على خمتلف الوسائل.
باألوقاف  املتعلقة  الذكية  التطبيقات  ودعم  إنشاء   .2

والوصايا وغريها من اجملاالت.
3. تأسيس الربجميات ودعم األفالم، والربامج الرتبوية اهلادفة.

املتخصصة يف خدمة اجلمعيات  الرحبية  التقنية غري  املؤسسات  إنشاء   .4
اخلريية يف جمال التقنية.

ثالثًا : تحليل واقع األوقاف األهلية في المملكة العربية 
السعودية .

املوقوفة  األعيان  التقرير-:  هذا  -وألغراض  األهلية  باألوقاف  يقصد 
بواسطة األفراد واملؤسسات اخلاصة، سواًء كانت أوقافًا ذريًة أو خرييّة أو 
شركًة، واليت ال تدار بواسطة أحد اجلهات احلكومية كاهليئة العامة 

لألوقاف، وإمنا بنظارات خاصة بها. 
واجتاهات  طبيعة  على  الوقوف  إىل  اجلانب  هذا  التحليل يف  يهدف  حيث 
وأعيانها  أنواعها  حيث  من  السعودية،  العربية  اململكة  يف  األوقاف  هذه 
بالقطاع  املهتمني  تفيد  حوهلا  كلية  مبؤشرات  اخلروج  بغية  ومصارفها، 
الوقفي ومتخذي القرارات املتعلقة به يف التخطيط له ويف توجيه مسارات 

النشاط الوقفي مبا حيقق تعظيم املنافع الوقفية وفقًا الحتياجات اجملتمع.
ويف ظل عدم توافر قاعدة بيانات متعلقة حبجم األوقاف اخلاصة وأنواعها 
وجماالت عملها على مستوى اململكة، فإن التحليل يف هذا اجلزء اعتمد 
على املعلومات املتوافرة يف عدد من الدراسات السابقة اليت أجريت حول 
السعودية، وما تضمنته خمرجات  العربية  املؤسسات اخلريية يف اململكة 
الوقفي،  القطاع  حول  املنعقدة  وامللتقيات  واللقاءات  واملؤمترات  الندوات 
استشارات  مكاتب  عن  الصادرة  األوقاف  وثائق  جمموع  إىل  باإلضافة 
األوقاف يف كل من املدينة املنورة والرياض والدمام ولعام 1437-1438هـ.



43

تحليل واقع األوقاف في المملكة

السعودية  العربية  باململكة  اخلاص  الوقفي  النشاط  فإن  للواقع  وبالنظر 
ميارس بواسطة مؤسسات خريية تنشط يف اجملال اخلريي، أو عن طريق 
استنادًا إىل  لواقع كل منهما  يلي حتليل  املوسرين، وفيما  أفراد اجملتمع 

املعلومات املتوافرة من املصادر املشار إليها آنفًا:

1. أوقاف المؤسسات والجمعيات الخيرية :
الئحة  صدور  إثر  على  1416ه،  عام  يف  خريية  مؤسسة  أول  أنشئت  لقد   
بتاريخ   107 رقم  الوزراء  جملس  بقرار  اخلريية  واملؤسسات  اجلمعيات 
بلغ 88 مؤسسة  أن  باطراد إىل  يزداد  أن عددها ظل  1410/6/25ه، غري 
خريية عام 1432ه، ثم قفز إىل 121 مؤسسة خريية يف عام 1436ه. فيما يبلغ 

عددها يف عام 1437هـ 148 مؤسسة خريية خاصة.
أما اجلمعيات اخلريية اليت تشرف عليها وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
 40( من  أكثر  منها  خريية،  مجعية   )852( 1438هـ  يف  عددها  بلغ  فقد 
مجعية نسائية( وكذلك )121( مؤسسة خريية منتشرة يف أحناء اململكة 
تقوم بتقديم العديد من اخلدمات واألنشطة للمستفيدين منها املساعدات 
على  بدورها  تعمل  واليت  والتأهيلية  التدريبية  الدورات  وإقامة  املتنوعة، 
حتويل أفراد اجملتمع من متلقني لإلعانات إىل منتجني، إىل جانب االهتمام 
والعالج  الدواء  تأمني  اخلصوص  وجه  وعلى  لألسرة  الصحي  باجلانب 
ومساعدة األسرة احملتاجة يف تأمني السكن، وتنفيذ برنامج تأهيل األسر 
قدرات  وتطوير  وتأهيل  نفسها،  على  لالعتماد  األسر  ملساعده  املنتجة 
على  ملساعدتهم  حرفية  مهارات  اكتساب  على  اجلنسني  من  الشباب 
االخنراط يف سوق العمل، وتقديم خدمات إلصالح ذات البني، واستقبال 
وتوزيع الفائض من األطعمة... كما أن هناك مجعيات متخصصة يف الزواج 

والرعاية األسرية.
لقد أوضحت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة امللك خالد اخلريية يف العام 
2017م جماالت عمل املؤسسات اخلريية ومصادر متويلها وأوجه صرفها، 
هذه  من   %86 أن  على  الدراسة  أكدت  حيث  تواجهها،  اليت  والتحديات 
ملكية  مؤسسات  منها   %12 بينما  سعوديني  ألفراد  مملوكة  املؤسسات 

فيما 2% منها حكومية. وبالنسبة جملاالت عملها فإن قطاع التعليم حاز على 
املؤسسات  نسبة  بلغت  املؤسسات، حيث  اهتمام هذه  من  النسبة األكرب 
اليت ختصص جزءًا من الربامج واملنح اخلاصة هلذا القطاع 71,2%، فيما 
به،  املؤسسات  اهتمام هذه  الثانية من حيث  املرتبة  جاء قطاع األسرة يف 
أما   ،%52,5 القطاع  بهذا  تهتم  اليت  اخلريية  املؤسسات  نسبة  بلغت  حيث 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  ورعاية  احمللي  اجملتمع  وتنمية  الصحي  القطاع 

فقد حل يف املرتبة الثالثة.
أما بالنسبة ملصادر متويل املؤسسات اخلريية، فقد تنوعت لتشمل التربعات 
واهلبات والوصايا واألوقاف والزكاة باإلضافة إىل جانب رأس املال اخلاص 
مبالك املؤسسة، فضاًل عن عائد استثماراتها )سواء من صناديق استثمارية 

أو ودائع مصرفية... إخل(.
املالية  املوارد  يف  األوقاف  مساهمة  نسبة  أن  الدراسة  نفس  أظهرت  وقد 
مساهمة  متثل   %50,8 مقابل  يف   %49.2 حوالي  تبلغ  اخلريية  للمؤسسات 

اهلبات والتربعات واملصادر األخرى. 
اليت  اخلريية  اجلمعيات  تنشط  اخلريي  العمل  جوانب  من  آخر  جانب  يف 
ما  صدور  إثر  على  وذلك  1384ه،  عام  بعد  ما  إىل  ظهورها  تاريخ  يرجع 
عرف بنظام اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية األهلية، وقد تعزز ظهورها 
وزارة  قبل  من  اخلريية  للجمعيات  اإلعانات  تقديم  الئحة  بصدور  أكثر 
الشؤون االجتماعية عام 1395ه ملساعدتها يف حتقيق أهدافها. وقد تزايدت 
لتصل إىل  السنوات من 653 مجعية عام 1435هـ،  أعداد اجلمعيات عرب 
بنهاية 1438هـ، وتنشط هذه اجلمعيات يف جماالت اخلدمة  852 مجعية 
االجتماعية، والصحة، والثقافة والرتفيه، ومنظمات دعم العمل اخلريي، 

والتنمية واإلسكان، والتعليم واألحباث، وغريها.
وما يهم يف هذا اجلانب -وألغراض هذا التقرير- هو مساهمة الوقف يف 
األوقاف  عائدات  خالل  من  كانت  سواء  اجلمعيات،  هذه  أنشطة  متويل 
تدعم  اليت  املاحنة  الوقفية  املؤسسات  عائدات  طريق  عن  أو  بها  اخلاصة 

أنشطة هذه اجلمعيات. 
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2. أوقاف األفراد:
واألعيان  األموال  تلك  التقرير-:  هذا  األفراد-وألغراض  بأوقاف  يقصد 
الوقفية اليت يوقفها املوسرون واخلريون من أبناء اجملتمع السعودي يف أوجه 
الرب املختلفة. وهي أوقاف منتشرة يف خمتلف مناطق اململكة ومدنها، غري 
التحليل يف هذا اجلانب  تتوفر معلومات تفصيلية عنها، لذلك فإن  أنه ال 
اعتمد على ابتكار أسلوب جديد متثل يف حتليل وثائق صكوك الوقف 
والوصايا،  األوقاف  يف  املتخصصة  االستشارية  املكاتب  تصدرها  اليت 
ودوائر األوقاف والوصايا باحملاكم الشرعية. ويف هذا العدد من التقرير 
اشتملت عينة الدراسة على الوثائق الصادرة يف كل من الرياض واملدينة 
املنورة والدمام، واليت بلغت إمجاليها )1040 صكًا(، بواقع )569 صكًا( 

لعام 1437هـ، و)471 صكًا( يف عام 1438هـ،  

أ . نوع األوقاف :
     مت التحليل يف هذا اجلزء على أساس التطبيقات الثالثة املتعارف عليها يف 
جمال الوقف، وهي الوقف اخلريي والوقف الذري والوقف املشرتك. وعلى 
متقاربة  وبنسب  اجلانب،  هذا  تنوعًا يف  يظهر  التحليل  فإن  األساس  هذا 
إىل حد كبري يف العام 1437هـ، حيث جاءت األوقاف اخلريية يف املرتبة 
األوىل بعدد 192 وقفًا، وبنسبة 33,7%، تليها األوقاف املشرتكة بعدد 191 
وقفًا، وبنسبة 33,5%، ثم األوقاف الذرية بعدد 186 وقفًا، وبنسبة %32,8 
وذلك من أصل 569 وثيقة وقفية، متثل إمجالي الوثائق املثبتة عام 1437ه 
يف الرياض واملدينة املنورة والدمام. واجلدول رقم )4( والشكل رقم )4( 

يوضحان ذلك.

جدول رقم )4(
األوقاف حسب النوع في الرياض والمدينة المنورة والدمام لعام 1437هـ

1437هـالعام

النسبة %اجملموعالدماماملدينةالرياضنوع الوقف

74883019233,7خريي

671101419133,5مشرتك

68114418632,8ذري

20931248569100اجملموع

املصدر: إعداد فريق التقرير 1438هـ
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من  األكرب  النسبة  أن   )4( رقم  والشكل   )4( رقم  اجلدول  من  يالحظ 
األوقاف اخلاصة )األهلية( يف املدن الثالث هي للوقف اخلريي )33,7%(، 
األمر الذي يعكس مدى انتشار الثقافة املتعلقة بهذا النوع من األوقاف يف 
املدن الثالث، وهي ال شك ثقافة منتشرة أيضا يف مناطق اململكة العربية 

السعودية األخرى.
األوقاف  إطار  يف  ما خيصص  نسبة  مع  النسبة  هذه  قراءة  ما متت  وإذا   
املشرتكة للمجاالت اخلريية فإن ذلك يعكس توجها كبريًا لألوقاف يف 
املدن الثالث على حنو خاص واململكة العربية السعودية على حنو عام حنو 
متويل النشاط اخلريي الذي يعزز الدور االقتصادي واالجتماعي للوقف، 

مبدأ  على  عمليًا  ويؤكد  وأرحب،  أوسع  نطاق  إىل  الدور  بهذا  وينتقل 
التكافل االجتماعي كمبدأ نادت به الشريعة اإلسالمية.

نسبة  من  جدًا  قريبة  وبنسبة  املشرتكة،  األوقاف  تأتي  الثانية  املرتبة  يف 
النسيب يف  التطور  على  تدل  معتربة  نسبة  وهي   ،)%33,5( الوقف اخلريي 
واجملتمع  اخلصوص،  وجه  على  الثالث  املدن  جمتمع  لدى  الوقف  ثقافة 
املشرتكة  األوقاف  ريع  من  نسبة  وختصص  العموم.  وجه  على  السعودي 
تصل  وقد   ،%5 بني  ما  األغلب  يف  النسبة  هذه  وترتاوح  خريية،  ملصارف 
يف حاالت إىل 50%. ويعكس هذا التخصيص أثر احلراك اإلجيابي الذي 
الثالثة  العقود  خالل  السعودية  العربية  اململكة  يف  األوقاف  قطاع  شهده 

املصدر: إعداد فريق التقرير 1438هـ

شكل رقم )4(
األوقاف حسب النوع في الرياض والمدينة المنورة والدمام عام 1437هـ بالنسبة المئوية

% 33 .7
 األوقاف
اخلريية

% 33 .5
 األوقاف

املشرتكة

% 32 .8
 األوقاف
الذرية
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املاضية، ومدى توسع مدارك مجهور الواقفني وتزايد الوعي بأهمية توجيه 
نسبة من ريع أوقافهم حنو أعمال اخلري والرب.

جاء الوقف الذري يف املرتبة الثالثة بنسبة قريبة من نسبة الوقف اخلريي 
والوقف املشرتك حيث بلغت نسبته )32,8%(، األمر الذي يشري إىل متكن 
خاص  بشكل  الثالث  املدن  جمتمع  يف  األوقاف  من  النوع  بهذا  الثقافة 

واجملتمع السعودي بشكل عام.
والباعث الرئيس وراء انتشار ثقافة الوقف الذري الذي تقره الشريعة، هو 

رغبة كثري من الواقفني يف تأمني حياة كرمية للورثة ومحايتهم من تقلبات 
إحدى  الوقف ميثل  فإن  وبهذا  والوقوع يف اخلالفات،  واألحوال  الظروف 
لذلك  وتبعًا  منه،  املستفيدين  لألفراد  بالنسبة  االجتماعي  الضمان  صور 

خيفف عن الدولة عبء حتمل مسؤولية توفري الضمان ألولئك األفراد.

أما بالنسبة للعام 1438هـ فإن جدول رقم )5( والشكل رقم )5( يوضحان 
التغري الذي حدث يف هيكل األوقاف حسب النوع يف املدن الثالث.

جدول رقم )5(
األوقاف حسب النوع في الرياض والمدينة المنورة والدمام عام 1438هـ

1437هـالعام

النسبة املئويةاجملموعالدماماملدينة املنورةالرياضنوع الوقف

43,3%1385214204مشرتك

34,7%137179163خريي

22%7331104ذري

100%34810023471اجملموع

املصدر: إعداد فريق التقرير 1438هـ
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يالحظ من اجلدول رقم )5( والشكل )5( يالحظ أن الوقف املشرتك -الذي جيمع بني الوقف اخلريي والوقف الذري- جاء يف املرتتبة األوىل بنسبة %43,3 
من أصل 471 وقفًا، فيما جاء الوقف اخلريي بنسبة 34,7% يف مقابل نسبة 22% للوقف الذري، فيما يتضح من اجلدول والشكل زيادة اإلقبال على الوقف 

املشرتك يف عام 1438هـ، ويشري ذلك إىل تزايد الوعي بأهمية الوقف اخلريي عموما، والذي يندرج بعضه وبنسبة كبرية يف الوقف املشرتك.

املصدر: إعداد فريق التقرير 1438هـ

شكل رقم )5(
األوقاف حسب النوع في الرياض والمدينة المنورة والدمام عام 1438هـ بالنسبة المئوية

األوقاف املشرتكة
% 43,3

% 34,7

% 22
األوقــاف اخلــــريية

األوقــاف الــــــذرية
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ب . التوزيع النوعي )رجال / نساء( لفئات الواقفين.
أن  الوقفية  الوثائق  أظهرت  الرجال حيث  فئة  الوقف على  دور  يقتصر  مل 

للمرأة يف اجملتمع السعودي مساهمتها يف جمال الوقف. واجلدول رقم )6( 
يوضح نسبة مساهمة النساء مقارنة مبساهمة الرجال. 

جدول رقم )6(
التوزيع النوعي لفئات الواقفين )رجال / نساء( في مدينتي المدينة المنورة والدمام لعامي 1437هـ و1438

مشتركخيريذري
النسبة ) % ( من 
المجموع الكلي 

لألوقاف

نساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجالالعاماملدينة

املدينة املنورة
143793,86,297,82,296,73,396,23,3

143867,732,367,523,586,513,57921

الدمام
1437752572,326,778,621,47525

1438--55,644,485,714,373,926,1

املصدر: إعداد فريق التقرير 1438هـ
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املصدر: إعداد فريق التقرير 1438هـ

شكل رقم )6(
األوقاف حسب النوع في المدينة المنورة والدمام عام 1438هـ بالنسبة المئوية

املدينة 
1437

املدينة 
1438

الدمام 
1437

الدمام 
1438

رجــال 96,2 %رجــال
% 3,3

% 79
% 21

% 75
% 25

% 73,9
نساء26,1 % نساء
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يالحظ من بيانات اجلدول رقم )6( والشكل رقم )6( أن نسبة مساهمة 
النساء عام 1437ه يف النشاط الوقفي يف املدينة املنورة كانت ضئيلة جدًا 
مقارنة بنسبة مساهمة الرجال، حيث مل تتجاوز هذه النسبة من اجملموع 
الكلي لألوقاف اخلاصة باملدينة املنورة خالل العام 1437هـ، 3,8%، يف 
أن  حني  يف  وقفًا،   312 أصل  من  وذلك  للرجال،  بالنسبة   %96,2 مقابل 
حتسنا ملحوظًا طرأ على هذه النسبة يف عام 1438هـ، حيث بلغت 21% يف 
مقابل 79 للرجال، وذلك من أصل 100 وقف. أما نسبة مساهمة النساء يف 
الوقف يف الدمام يف العام 1437هـ فقد بلغت 25% مقابل 75% للرجال وذلك 
من أصل 48 وقفًا، يف حني بلغت تلك النسبة 26,1% يف العام 1438هـ مقابل 

73,9% للرجال، وذلك من أصل 23 وقفًا.

كما يالحظ أيضًا أن االجتاه العام يف مشاركة النساء يف النشاط الوقفي 
من  النوع  هذا  يف  مساهمتهن  نسبة  بلغت  حيث  الذري،  الوقف  إىل  مييل 
األوقاف يف املدينة املنورة عامي 37 و38 هـ 6,2% و32,3%، مقابل %93,8، 
و67,7% للرجال، يف حني بلغت نسبة مساهمتهن يف األوقاف اخلريية %2,2 
و23,5% مقابل 97,8 و 76,5 للرجال، ويف األوقاف املشرتكة 3,3% و %13,5 

يف مقابل 96,7% و 86,5 للرجال.
أما بالنسبة ملدينة الدمام فيالحظ بشكل عام أن نسبة مشاركة النساء 
يف الوقف اخلريي هي األكرب، حيث بلغت 26,7% و 44,4% يف عامي 37 و 

38 على التوالي، يف مقابل 73,3% و 55,6% للرجال، تليها نسبة مشاركتهن 
يف الوقف الذري، واليت بلغت 25% مقابل 75% للرجال عام 37، يف حني 
مل تسجل هلن أي مشاركة يف هذا النوع عام 38، وتأتي يف املرتبة الثالثة 
نسبة مشاركتهن يف الوقف املشرتك إذ بلغت 21,4% و 14,3% يف عامي 37 

و 38 على التوالي.
إن وجود مشاركة نسبية للنساء يف النشاط الوقفي يشري إىل حضور مهم 
للمرأة يف هذا اجملال. واألمل أن تتزايد هذه النسبة يف املستقبل مبا يتناسب 
مع توزيع الدخل والثروة بني الرجال والنساء يف اجملتمع السعودي، وهو ما 

يتطلب املزيد من اجلهود التوعية املوجهة للنساء على حنو خاص.

ت . نوعية األعيان الوقفية:
هيكل  على  الوقوف  إىل  اجلانب  هذا  يف  التحليل  يهدف 
وطبيعتها.  األموال  تلك  نوعية  حيث  من  املوقوفة،  األموال 
حتليل  مت  اليت  الوقفية  الصكوك  تضمنته  ما  وبرصد 
حمتواها لوحظ كما يبني اجلدول رقم )7( تركز األموال 
املوقوفة يف ثالثة أنواع من األعيان الوقفية هي: العقارات )املباني واألراضي( 
بنسبة كبرية، تليها األوقاف النقدية ثم املزارع، باإلضافة إىل بعض األنواع 
 )7( رقم  واجلدول  واألسهم،  التجارية  واحملالت  كالشركات  األخرى 

يوضح ذلك:



51

تحليل واقع األوقاف في المملكة

جدول رقم )7(
 نوعية األعيان الوقفية في الرياض والمدينة المنورة والدمام لعامي 1437ه و 1438هـ )بالنسبة المئوية(

1438 ه1437 هالعام

نوع العين 
النسبة%المجموعالشرقيةالمدينةالرياضالنسبة%المجموعالشرقيةالمدينةالرياضالموقوفة

ار:
عق

ة، 
شق

ض، 
 أر

طعة
)ق

لل 
وف

ي 
بان

وم
ت 

حدا
و

ية(
كن

س

1993023653794,4258972137679,7

120,4-440,81شركة
10,2--1-----قاعة

10,2--661,11مزرعة
102,1--1120,210أسهم

40,8-1120,222حمل جتاري
846183,31311153,1أوقاف نقدية

10,2--1-----كتب

2093124856910028اجملموع
6

من 
ض

 تت
مل

ًا، 
ك

ص
 62

(
ية(

كاف
 ال

ات
يان

الب

10023

399
72+

-----
471

13,2
-----
100

املصدر: إعداد فريق التقرير 1438هـ
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املصدر: إعداد فريق التقرير 1438هـ

شكل رقم )7(
نوعية األعيان الوقفية في الرياض والمدينة المنورة والدمام لعامي 1437ه و 1438هـ )بالنسبة المئوية(

اوقاف كتب
نقدية

حمل 
العقاراتشركةقاعةمزرعةأسهمجتاري

عام 3,30,20,20,21,100,894,41437
عام 0,23,10,82,10,20,20,479,71438
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يالحظ من بيانات اجلدول رقم )7( والشكل رقم )7( على تركيبة األعيان 
كانت  وإن  األوىل،  املرتبة  حتتل  زالت  ما  العقارية  األوقاف  أن  الوقفية 
نسبتها قد اخنفضت بشكل ملحوظ عن العام 1437هـ، حيث بلغت %79,7 
من أصل 471 وقفًا مقارنة بـ 94,4% يف العام الذي سبقه، كما أن األوقاف 
النقدية ما زالت يف املرتبة الثانية بنسبة متواضعة بلغت 3,2%، فيما قفزت 
العام 1437هـ، ويعطي  بـ 0,2% يف  نسبة األسهم الوقفية إىل 2,1% مقارنة 

هذا مؤشرا إىل زيادة إقبال محلة األسهم حنو الوقف، ويالحظ أيضا دخول 
أعيان أخرى جديدة إىل تركيبة األعيان الوقفية، وإن كان بنسبة ضئيلة، 
مثل القاعات والكتب، ولعل هذا يشري إىل إمكانية التوسع يف األعيان 

الوقفية من حيث نوعيتها يف املستقبل.

ث . أوجه صرف وإنفاق ريع األوقاف :

جدول رقم )8(
أوجه صرف وإنفاق ريع األوقاف في الرياض والمدينة المنورة والدمام لعامي 1437هـ و 1438هـ

1438 ه1437 هالعام

النسبة%المجموعالدمامالمدينةالرياضالنسبة%المجموعالدمامالمدينةالرياض

7970615517,612516814914,8أوجه الرب بإطالق
أوجه الرب واألولوية 

18429697,88228611611,5لألقارب

حتفيظ القرآن 
194011707,918105333,3الكريم

كفالة األيتام 
10345495,51886323,2وأمهاتهم

135221517219,518431820520,3األضاحي
3184252,81651222,2إفطار الصائمني
بناء املساجد 

141610404,53376464,6ورعايتها

5271333,71172202الفقراء واملساكني
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تابع جدول رقم )8(
أوجه صرف وإنفاق األموال ريع األوقاف الرياض والمدينة المنورة والدمام لعامي 1437هـ و 1438هـ

1438 ه1437 هالعام

النسبة%المجموعالدمامالمدينةالرياضالنسبة%المجموعالدمامالمدينةالرياض

حفر اآلبار وسقيا 
7109262,913103262,6املاء

تعليم القرآن 
والسنة والعلوم 

الشرعية
212141,6220,2

440,51120,2تعليم اجلاليات

اخلدمات الطبية 
وبناء املستشفيات 

وتقديم العالج
345121,46170,7

19410333,71913232,3احلج والعمرة
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1438 ه1437 هالعام

النسبة%المجموعالدمامالمدينةالرياضالنسبة%المجموعالدمامالمدينةالرياض

544131,5813121,2اإلعانة على الزواج

طباعة املصاحف 
646161,86280,8والكتب

مساكن 
للمحتاجني من 
األقارب وغري 

األقارب

1321161,8853712212,1

بناء املدارس ودور 
12470,83140,4العلم

تقديم القروض 
220,2330,3احلسنة

تابع جدول رقم )8(
أوجه صرف وإنفاق األموال ريع األوقاف الرياض والمدينة المنورة والدمام لعامي 1437هـ و 1438هـ
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1438 ه1437 هالعام

النسبة%المجموعالدمامالمدينةالرياضالنسبة%المجموعالدمامالمدينةالرياض

دعم القنوات 
والربامج اهلادفة 

وخدمة التطبيقات 
والربجميات 

واألفالم والتقنيات 
اإلسالمية 
والرتبوية 
والرتفيهية 

املختصة باألطفال

27915160,5

نشر العلم 
الشرعي والدعوة 
إىل اهلل وإقامة 

احملاضرات 
والندوات 

الرتبوية والدعوية 
والشرعية وترمجة 

ما له عالقة 
بالدعوة

821293,32218313

تابع جدول رقم )8(
أوجه صرف وإنفاق األموال ريع األوقاف الرياض والمدينة المنورة والدمام لعامي 1437هـ و 1438هـ
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1438 ه1437 هالعام

النسبة%المجموعالدمامالمدينةالرياضالنسبة%المجموعالدمامالمدينةالرياض

املعسرون 
1120,2330,3والسجناء

دعم الصناديق 
العائلية، 

واجتماعات 
األسرة

3360,713131,3

نشر العلم 
الطبيعي 

)اهلندسة، الطب(
110,1-

دعم البحوث 
واالستشارات 

والربامج العلمية 
والشرعية وتأليف 
وحتقيق الكتب

2460,7770,7

تابع جدول رقم )8(
أوجه صرف وإنفاق األموال ريع األوقاف الرياض والمدينة المنورة والدمام لعامي 1437هـ و 1438هـ
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1438 ه1437 هالعام

النسبة%المجموعالدمامالمدينةالرياضالنسبة%المجموعالدمامالمدينةالرياض

تنمية املعارف 
واملهارات ألفراد 

األسرة
1120,21120,2

الزوجة واألبناء 
وأبناؤهم 

واحملتاجون من 
األبناء واألقارب

608687,7874919

جتهيز املوتى، 
وبناء مغاسل 

املوتى، وإقامة 
الدورات الشرعية 

يف هذا اجملال

110,11340,4

أعمال ومشاريع 
التثقيف 

والتوعية ونشر 
ثقافة التطوع 
ودعم األوقاف 

وإقراضها ودعم 
مراكز األحباث 
املتعلقة بالقطاع 
الوقفي واخلريي

330,37290,9

تابع جدول رقم )8(
أوجه صرف وإنفاق األموال ريع األوقاف الرياض والمدينة المنورة والدمام لعامي 1437هـ و 1438هـ
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1438 ه1437 هالعام

النسبة%المجموعالدمامالمدينةالرياضالنسبة%المجموعالدمامالمدينةالرياض

دعم اجلمعيات 
440,5550,5واملشاريع اخلريية

املساهمة يف دفع 
1120,2دية قتل اخلطأ

415319153887100784139821005100اجملموع

تابع جدول رقم )8(
أوجه صرف وإنفاق األموال ريع األوقاف الرياض والمدينة المنورة والدمام لعامي 1437هـ و 1438هـ
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املصدر: إعداد فريق التقرير 1438هـ

شكل رقم )8(
أوجه صرف وإنفاق األموال الوقفية الخاصة في الرياض والمدينة المنورة والدمام لعامي 1437هـ و 1438هـ
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تظهر بيانات اجلدول والشكل رقم 8 جماالت وأوجه الصرف اليت نصت 
جماالت  وتنوع  تعدد  منها  ويظهر  الدراسة،  حمل  الوقفية  الوثائق  عليها 
اإلنفاق وبنسب متفاوتة. ففي عام 1437هـ، سجل الصرف على األضاحي 
أعلى إقبال وبنسبة بلغت 19,5%، يليها اإلنفاق على أوجه الرب على حنو عام 
وبنسبة 17,6%، واإلنفاق على أوجه الرب مع جعل األولوية لألقارب بنسبة 
 ،%7,9 القرآن  حتفيظ  حلقات  دعم  حنو  التوجه  نسبة  بلغت  فيما   ،%7,8
ورعايتها  املساجد  وبناء   ،%2,8 الصائمني  وإفطار   ،%5,5 األيتام  وكفالة 
4,5%، والصرف على الفقراء واملساكني 3,7%. إىل جانب اجملاالت األخرى. 
وسجلت بيانات عام 1438هـ نتائج متقاربة فيما لوحظ ارتفاع نسبة التوجه 
حنو الصرف على برامج اإلسكان لرتتفع إىل 12,1% بعد أن كانت النسبة 

تبلغ 1,8% فحسب عام 1437ه.
مهمة كالقطاع  الوقفي على جماالت  اإلنفاق  ويف اجململ يالحظ ضعف 
الصحي، وجمال التعليم، خاصة ما يتعلق ببناء املدارس ودور العلم، الذي 
مل تتجاوز نسبة اإلنفاق عليها 0,8%، وكذلك تقديم القروض احلسنة اليت 

الفقراء  ملساعدة  تستخدم  اليت  اإلسالمي،  التمويل  صيغ  إحدى  تشكل 
الناشطني اقتصاديا يف متويل مشروعاتهم الصغرى، واليت تسهم بدورها يف 
معاجلة الفقر والبطالة باعتبارهما من املشكالت االجتماعية ذات الطابع 

والبعد االقتصادي. 

طرق االنتفاع بالوقف :
مباشر عن طريق  أن يكون بشكل  إما  الوقفية  األعيان  من  االنتفاع  إن 
االنتفاع من منفعة العني املوقوفة ذاتها، كأن يكون الوقف مبنًى سكنيًا 
ينتفع املستفيد منه بالسكنى فيه، أو مزرعًة ينتفع باألكل من مثارها، أو 
ما شابه ذلك. وإما أن يكون االنتفاع من العني املوقوفة بشكل غري مباشر 
عن طريق االستفادة من ريعها وغلتها. وقد يكون االنتفاع منها بالطريقتني 

معا.
واجلدول رقم )9( والشكل رقم )9( يوضحان طرق االنتفاع من األوقاف 

يف املدن الثالث:
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تفضيل  هو  الواقفني  عند  السائد  االجتاه  أن   )9( رقم  اجلدول  من  يتبني 
انتفاع املستفيدين من ريعه وغلته، حبيث تتسع دائرة االنتفاع لتشمل عددا 
أكرب مما لو كان االنتفاع مقصورًا على املستفيد مباشرة من منفعة عني 
الوقف. فعلى سبيل املثال: ميكن أن يوزع العائد من إجيار عقار سكين 
املقابل  الوقف، ويف  موقوف على جمموعة كبرية من املستهدفني مبنافع 
سيكون النفع مقتصرًا على بعض األشخاص يف حال انتفاعهم بالسكن 

فيه، وميكن القياس على هذا بالنسبة ملختلف األعيان الوقفية. 
االهتمام  الوقف  من  املباشر  غري  االنتفاع  لتفضيل  االجتاه  حيفز  كما 
وزيادة  الوقفية، وصيانتها وتطويرها، مبا يضمن احلفاظ عليها  باألعيان 
ريعها وحيقق النفع املطلوب منها على وجه الدوام خدمة لألجيال املتعاقبة 

من املنتفعني بالوقف.

املصدر: إعداد فريق التقرير 1438هـ

جدول رقم )9(
طرق االنتفاع من العين الوقفية

1438 ه1437 هالعام

النسبة%المجموعالشرقيةالمدينةالرياضالنسبة%المجموعالشرقيةالمدينةالرياض
6163254103132,8منفعة عني الوقف

1201823834059202421626055,2ريع الوقف
8312472143713655719842منفعة العني والريع

2093124856910034810023471100اجملموع
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ج . االهتمام بتنمية موارد الوقف عن طريق االستثمار :
  تعد تنمية موارد الوقف عن طريق االستثمار أمرًا ضروريًا والزمًا لضمان 
بتخصيص  ذلك  الزمن، ويكون  منافعه عرب  تقديم  الوقف يف  استمرارية 
جزء من ريع األعيان الوقفية وغالتها ليستثمر ويدر عائدا يسهم يف تنمية 
موارد الوقف واستدامتها، حبيث تنتفع بها األجيال املتعاقبة، ال سيما وأن 
أعداد املستفيدين من الوقف تزداد جيال بعد جيل. ذلك أن عدم االهتمام 
اإلهمال  خطر  إىل  الوقفية  األعيان  يعرض  الوقف  موارد  وتثمري  بصيانة 
منافع بشكل كاف  بها من  املناط  توفري  العجز عن  ثم  ومن  والتآكل، 
للمستفيدين من الوقف، والذين تتزايد أعدادهم مع مرور الزمن وتعاقب 
األجيال، فيصبح نصيب الفرد من منافع الوقف ضئيال جدا وليس ذا أثر، 

وهذا ما ال يتحقق معه مقصد الوقف.

     ويرتبط جناح عملية استثمار جزء من ريع الوقف بدرجة كبرية بكفاءة 
من  االستثمار،  بأمور  ودراية كافية  إىل خربة  اليت حتتاج  الوقف،  إدارة 
واألثر  األقل،  واملخاطر  اجليد  العائد  ذات  االستثمارية  اجملاالت  اختيار 
بكفاءة  وإدارتها  فيها  األموال  توظيف  حسن  ومن  األكرب،  االجتماعي 
اقتصادية تضمن تعظيم العائد وتقليل التكلفة. وهو ما يلزم تأهيل ناظر 
واكتساب  والدراية  واملعرفة  اإلملام  من خالل  الدور،  بهذا  للقيام  الوقف 

اخلربة املناسبة إلدارة العمليات االستثمارية خاصة يف جمال األوقاف. 
    إن اجلدول رقم )10( يوضح أن النسبة األكرب للصكوك الوقفية حمل 
التحليل )63,1% عام 1437هـ( و )76,6% عام 1438هـ( تضمنت ختصيصا 

لنسبة من ريع األعيان املوقوفة لالستثمار والتنمية.

املصدر: إعداد فريق التقرير 1438هـ

جدول رقم )10(
عدد األوقاف التي خصصت نسبة من الغلة لالستثمار والتنمية في الرياض والمدينة المنورة 

والدمام لعامي 1437هـ و 1438هـ

1438 ه1437 هالعام

النسبة%المجموعالشرقيةالمدينةالرياضالنسبة%المجموعالشرقيةالمدينةالرياض
1841423335963,1248912236176,6نعم
251701521036,91009111023,4ال

2093124856910034810023471100اجملموع
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تحليل واقع األوقاف في المملكة

املصدر: إعداد فريق التقرير 1438هـ

نسبة األوقاف اليت مل ختصص نسبة من 
الريع للتنمية واالسثمار

نسبة األوقاف اليت خصصت نسبة من 
الريع للتنمية واالسثمار

شكل رقم )10(
نسبة األوقاف التي خصصت نسبة من الغلة لالستثمار في الرياض والمدينة المنورة والدمام

في العامين 1437هـ و 1438هـ.

% 23,4% 76,6

% 36,9% 63,1

بيانات اجلدول رقم )10( والشكل رقم )10( أن نسبة معتربة  يتضح من 
ال ميكن إغفاهلا خصصت جزءًا من غلة الوقف لالستثمار، وهو ما يوفر 
قاعدة جيدة ميكن البناء عليها لتوعية الواقفني لالهتمام باستثمار جزء 
الوقف  تنمية موارد  العائد من هذا االستثمار يف  الوقف وتوظيف  من ريع 
وزياد أعيانه مبا يزيد من إمكانات الوقف وبالتالي عدد املستفيدين من 

الغلة الوقفية يف املستقبل. 

ويف الواقع فإن التوسع يف االستثمار الوقفي ال يقتصر نفعه على املستفيدين 
االقتصاد  مستوى  على  االستثمار  نشاط  ليشمل  يتسع  بل  فحسب،  منه 
الوطين، ألن أي نشاط استثماري يقوم به قطاع معني يف إطار االقتصاد 
يزيد من تكوين رأس املال يف االقتصاد، وتبعًا لذلك زيادة فرص االنتاج 
لو متت  فيما  البطالة، خاصة  معدل  تسهم يف خفض  فرص عمل  وتوليد 

مراعاة األثر االجتماعي يف تلك املشروعات االستثمارية. 
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تحليل واقع األوقاف في المملكة

ح . إدارة الوقف :
     يقصد بإدارة الوقف: أسلوب النظارة عليها، فهو عادة ما يكون على 
اإلدارة  أو  فرد،  ناظر  بواسطة  اإلدارة  تكون  أن  إما  صور:  ثالث  إحدى 
بواسطة جملس نظارة، أو اإلدارة باالعتماد على جهة خارجية متخصصة 
من  ولكل  النظارة.  جملس  أو  الناظر  إشراف  حتت  األوقاف،  إدارة  يف 
االجتاهات الثالثة مزياه, فبالنسبة ملزايا أسلوب اإلدارة بواسطة ناظر فرد 
تتأثر  فيه  الكفاءة  درجة  أن  عليه،  يؤخذ  ولكن  التكلفة،  قليل  فإنه 
مبستوى كفاءة الناظر الفرد ومدى أهليته إلدارة الوقف واستثمار موارده 
وتنميتها، وإدارة الرجل الواحد عادة ما حتيط بها العديد من احملاذير مهما 
بلغت من الكفاءة، فهو عرضة للخطأ والزلل واالنفراد بالقرار، ال سيما 
يكون  قد  الذي  الديين  الوازع  ضعف  مع  الفاعلة  الرقابة  انعدام  ظل  يف 

مدخال للفساد يف إدارة الوقف.
أما أسلوب اإلدارة بواسطة جملس نظارة، أو باالعتماد على جهة خارجية 

إدارة  أعلى يف  يتضمن درجة كفاءة  أنه  أهم مزاياه  فإن من  متخصصة، 
الوقف، ال سيما إن كان اجمللس يضم أصحاب خربات ومعارف متنوعة، 
كما يوفر قدرًا معقواًل من الرقابة الفعالة يف إطار عملية إدارة الوقف, غري 
أن ما يؤخذ على هذين األسلوبني هو االرتفاع النسيب يف تكلفة اإلدارة، 

كما أنها تتطلب كفاءات حمددة ال تكون متاحة يف كل األحوال.
حمل  الصكوك  عينة  تضمنته  ملا  وفقًا  الوقف،  إدارة  ألسلوب  بالنسبة 
التحليل، فإن االجتاه الغالب هو أسلوب اإلدارة بواسطة الناظر الفرد؛ حيث 
بلغت نسبة األوقاف اليت اعتمدت هذا األسلوب يف عامي 1437هـ و 1438هـ 
بلغت نسبة  فيما  العينة،  التوالي من جمموع حاالت  72,9% و 71,8% على 
األوقاف اليت اعتمدت أسلوب جملس النظارة 27,1% و 16,6% من جمموع 
العينة يف نفس العامني، واجلدول رقم )11( والشكل رقم )11( يوضحان 

ذلك: 

جدول رقم )11(
أسلوب اإلدارة في األوقاف األهلية في مدينة الرياض والمدينة المنورة والدمام لعامي 1437هـ و 1438هـ

1438 ه1437 هالعام

النسبة%المجموعالشرقيةالمدينةالرياضالنسبة%المجموعالشرقيةالمدينةالرياض
1722202341572,923891933871,8ناظر

37922515427,1559147816,6جملس نظارة

20931248569100اجملموع

293
)55 صك، 
ال توجد هلا 
معلومات(

10023

416
55+

-----
471

11,6
-----
100

املصدر: إعداد فريق التقرير 1438هـ - هنالك 55 وثيقة مل تتضمن إشارة إىل أسلوب اإلدارة .



66

تحليل واقع األوقاف في المملكة

املصدر: إعداد فريق التقرير 1438هـ

شكل رقم )11(
أسلوب اإلدارة في األوقاف األهلية في مدينة الرياض والمدينة المنورة والدمام

في العامين 1437هـ و 1438هـ.

% 16,6

عام 1438 عام 1437

% 71,8
% 72,9

% 27,1
نسبة األوقاف اليت 

شكلت جملس النظارة

نسبة األوقاف اليت عينت 
ناظر فرد

 إن شيوع أسلوب الناظر الفرد يف إدارة األوقاف، يؤكد أهمية وضع حد أدنى ملعايري مهنية وجدارات جيب توافرها فيمن يتوىل نظارة الوقف.
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المحور الثالث : الممارسات اإليجابية في القطاع الوقفي :
تتنوع املمارسات اإلجيابية املتعلقة بالقطاع الوقفي يف اململكة العربية السعودية، ما بني ممارسات قامت بها جهات تتبع القطاع احلكومي، وممارسات 

قامت بها جهات غري حكومية تابعة للقطاعني اخلاص واخلريي.
 وفيما يلي استعراض ألهم تلك املمارسات :

أواًل : الممارسات اإليجابية على 
المستوى الحكومي :

هنالك العديد من املمارسات اإلجيابية على الصعيد 
بهذا  االهتمام  تنامي  مدى  تعكس  احلكومي؛ 
وتنميته؛  وتطويره،  بتفعيله،  والعناية  القطاع، 
االقتصادية  التنمية  جمال  يف  املؤثر  دوره  ليمارس 

واالجتماعية. 
 وفيما يلي استعراض ألهم تلك املمارسات :
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1. االهتمام الحكومي للدولة بقطاع األوقاف :
أْوَلت اململكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد املؤسس امللك عبد العزيز آل سعود –رمحه اهلل-، االهتمام والعناية جبانب األوقاف، وتتابع على ذلك 

حكام اململكة من بعده، وال يزال القطاع الوقفي حيظى مبزيد من االهتمام يومًا بعد يوم. 
ومن معامل هذا االهتمام:

- مبادرة ملوك اململكة العربية السعودية بالوقف : 
يشهد التاريخ السعودي مبادرة ملوك اململكة العربية السعودية على دعم القطاع اخلريي على حنو عام، والقطاع الوقفي على حنو خاص.

 ويظهر ذلك جليًا من خالل تأسيسهم للمؤسسات اخلريية والكيانات املاحنة واألوقاف؛ إميانًا منهم بأهمية العمل اخلريي.

2. العناية بالجوانب التنظيمية واإلدارية :
من املمارسات اإلجيابية البارزة فيما خيص اجلوانب التنظيمية واإلدارية، واليت تعكس قدرًا معتربًا من االهتمام الرمسي باألوقاف، ما يلي:

- تأسيس »اهليئة العامة لألوقاف«، واملوافقة على نظامها:

الوقفي، صدرت  القطاع  يتطلبها  اليت  االستقاللية  بأهمية  إميانًا 
املوافقة بإنشاء اهليئة العامة لألوقاف عام 1431ه، وإلغاء وكالة 
لشؤون  واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة 
للهيئة، على أن يكون  املتعلقة باألوقاف  األوقاف، ونقل املهمات 
وهلا  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  اهليئة  إدارة  جملس  رئيس 

حمافظ على املرتبة املمتازة بأمر ملكي.
العامة  اهليئة  نظام  على  املوافقة  صدرت  1437هـ،  عام  ويف   
مع  الدولة،  ميزانية  من  سنوية  ميزانية  هلا  واعتمد  لألوقاف، 

استمرار تولي وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
اإلشراف اإلداري على املساجد املوقوفة. 

وتطويرها  عليها،  واحملافظة  األوقاف،  تنظيم  إىل  اهليئة  وتهدف 
التنمية  يف  دورها  ويعزز  واقفيها،  شروط  حُيقق  مبا  وتنميتها، 
لألنظمة  وفًقا  االجتماعي،  والتكافل  واالجتماعية  االقتصادية 

ومقاصد الشريعة اإلسالمية.

توثيقها،  بعد  اململكة  يف  األوقاف  مجيع  تسجيل  اهليئة  وتتوىل 
املوقوفة،  األموال  وحصر مجيع  والعمرة،  احلج  مواقيت  وأوقاف 
العامة  باألوقاف  والتصرف  عنها،  عامة  معلومات  قاعدة  وبناء 
يتوىّل  أن  الواقف  إذا اشرتط  إال  واملشرتكة«،  »األهلية  واخلاصة 
نظارة الوقف شخص أو جهة غري اهليئة، كذلك اإلشراف الرقابي 
على أعمال الذين يتولون نظارة الوقف، واختاذ اإلجراءات النظامية 
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لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول يف أعمال النظارة كاالطالع 
وتقديم  األوقاف،  عن  تعّد  اليت  السنوية  احملاسبية  التقارير  على 
وتقديم  الوقف،  أعمال  يتوّلون  للذين  واملعلوماتّي  الفين  الّدعم 
وتكليف  الوقف،  شرط  خيالف  ال  مبا  واإلدارية  املالية  املشورة 
اجتماعات  أو  العمومية،  اجلمعية  اجتماعات  حلضور  عنها  ممّثل 
جمالس إدارات األوقاف اليت ليس هلا مجعيات عمومية، عند حبث 
اخلارجي،  املراجع  تغيري  وطلب  للوقف،  السنوي  املالي  التقرير 
يتوىل  الذي  لعزل  القضاء  أمام  األمر  لزم  إذا  الدعوى  وحتريك 
يفقد  أو  الوقف  أهداف  حتقيق  يف  خيفق  الذي  الوقف  نظارة 
األوقاف  إنشاء  طلبات  على  واملوافقة  النظارة،  من شروط  شرطا 
اهلبات  أو  التربعات  اليت متول عن طريق مجع  العامة واملشرتكة 
إيرادات  هلا، وحتصيل  الالزمة  األذونات  وإصدار  املساهمات،  أو 
األوقاف اليت تكون اهليئة ناظرة عليها، وإنفاقها على األغراض 
إيرادات  وحتصيل  الواقف،  شرط  حيقق  مبا  أجلها؛  من  املوقوفة 
األغراض  على  وإنفاقها  هلا،  مديرة  اهليئة  تكون  اليت  األوقاف 
املوقوفة من أجلها؛ مبا يتفق مع عقد اإلدارة وال يتعارض مع شرط 
الواقف، واختاذ اإلجراءات الالزمة لالستفادة من األموال املوقوفة 
»الثابتة واملنقولة« خارج اململكة على أوجه بّر عامة داخل اململكة 
إيراداتها على مصارفها،  وإنفاق  وزارة اخلارجية-  مع  –بالتنسيق 
واختاذ اإلجراءات الالزمة لتطوير العمل الوقفي من خالل الدعوة 
إىل الوقف وتسهيل إجراءاته، وتقديم املعلومات واملشورة واملساندة 
الصيغ  وتطوير  الوقف،  يف  يرغب  من  وكل  والنظار  للواقفني 
الوقفية القائمة، والسعي إىل إجياد صيغ وقفية جديدة، والتنسيق 
املشروعات  إقامة  العالقة، واإلسهام يف  يف ذلك مع اجلهات ذات 
اجملتمع،  تنمية  يعزز  مبا  والبحثية؛  العلمية  والنشاطات  الوقفية، 
وحيقق شروط الواقفني، ومقاصد الوقف، ونشر الوعي يف اجملتمع 

الدورات  وعقد  واالقتصادي،  االجتماعي  ودوره  الوقف،  بأهمية 
الدراسات  وإجراء  التثقيفية،  النشاطات  من  وغريها  واملؤمترات 

والبحوث يف جمال األوقاف.

1438/12/1هـ،  بتاريخ:  لألوقاف  العامة  اهليئة  عقدت  فيما 
والتنمية  العمل  وزير  برئاسة  إدارتها  جمللس  األول  االجتماع 
الدكتور  لألوقاف  العامة  اهليئة  إدارة  جملس  رئيس  االجتماعية 
علي بن ناصر الغفيص؛ وجرى خالل االجتماع تعيني األستاذ: عماد 

بن صاحل اخلراشي حمافظًا للهيئة العامة لألوقاف .

وصدر أمر رئيس جملس الوزراء بتعيني كل من الشيخ: عبد الباري 
اليت  واملؤسسات اخلريية  الثبييت ممّثاًل عن اجلمعيات  بن عواض 
السبيعي  ناصر بن حممد  والشيخ:  األوقاف،  هلا نشاط يف جمال 
كأحد رجال األعمال الذين هلم أوقاف، واألستاذين: أديب بن عبد 
اهلل الزامل، وعبد احملسن بن عبد العزيز الفارس كمتخصصني 
اهلل  عبد  والدكتور:  واالستثمار،  االقتصاد  جمال  يف  بارزين 
املعامالت  يف  الشرعيني  املختصني  كأحد  املنصور  حممد  بن 
الغين حسني ممّثاًل من  واألستاذ: أمين عبد  واالقتصادية،  املالية 

املؤسسات الوقفية اخلاصة.
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- ختصيص دوائر قضائية للنظر يف قضايا األوقاف : 

استحدثت وزارة العدل تسع دوائر قضائية متخصصة يف األوقاف 
وذلك  اململكة؛  مناطق  مبختلف  الشرعية  احملاكم  يف  والوصايا 
لإلسهام يف تسريع إجراءات الوقف، وخدمة الواقفني يف إطار دعم 

مشاريع األوقاف، وتسهيل اإلجراءات املتعلقة بها.
 ومّثل ذلك خطوة مباركة خدمت مشاريع األوقاف، وسرعت إنهاء 
احليوي  اجملال  هذا  االستثمار يف  وساعدت يف  التوثيق،  عمليات 

يف  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  أهداف  خيدم  والذي  املهم، 
اململكة.

 ويف هذا اإلطار مشلت الدوائر املخصصة لقضايا األوقاف والوصايا 
املكرمة،  مكة  يف  دائرتان  دوائر،   9 بإمجالي  املدن  من  عددًا 
ودائرتان يف املدينة املنورة، ودائرة واحدة يف كل من الرياض وجدة 
والدمام واإلحساء والطائف، وقد استقبلت هذه الدوائر حنو 177 
دعوى حقوقية ألوقاف وقع عليها نزاع خالل الستة أشهر األوىل من 
العام 1438ه، منها 52 قضية مبكة )29%(، و41 قضية باملدينة 
و22 قضية   ،)%18( الشرقية  باملنطقة  و32 قضية   ،)%23( املنورة 

بالرياض )%12(. 

- إطالق املنصة الوطنية لبيانات اجلمعيات األهلية »إفصاح«:

مبادئ  لتفعيل  االجتماعية؛  والتنمية  العمل  وزارة  من  بادرة  يف 
الشفافية واإلفصاح، أطلقت الوزارة منصة »إفصاح«، وهي األداة 
األهلية؛  اجلمعيات  بيانات  عن  اإلفصاح  يف  واملعتمدة  الرئيسية 
لتمكني عموم أفراد اجملتمع واألطراف ذات العالقة من االطالع 
األهلية  للجمعيات  واملالية  والدميوغرافية  األساسية  البيانات  على 

مبا حيقق أعلى مستويات الشفافية. 
وتهدف املنصة إىل: تعزيز شفافية ومساءلة اجلمعيات األهلية عرب 
املوثوقة  للبيانات  املستمر  التدفق  وضمان  للعامة،  بياناتها  إتاحة 
والصحيحة عن اجلمعيات األهلية، وقيادة وتوجيه منو اجلمعيات 
اململكة،  ملناطق  املختلفة  االحتياجات  على  بناًء  وتوسعها  األهلية 
الرحبي،  غري  القطاع  يف  لالستثمار  جماالت  حتديد  إىل  إضافة 
املاحنة  واجلهات  اخلاص  القطاع  مع  للشراكات  الفرص  وإتاحة 
والتربعات إىل اجلمعيات  املنح  وتوزيع  وغريها، مع ضمان وصول 
واملهتمني  الصحيح، ومتكني طالب اجلامعات  بالشكل  األهلية 

من إجراء دراسات وحبوث مبنية على بيانات صحيحة.
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- عالقة املنصة مبشروع حوكمة اجلمعيات األهلية »مكني« ورؤية 
اململكة 2030

األدوات،  من  عددًا  األهلية  اجلمعيات  حوكمة  مشروع  َطّور 
واآلليات، واإلجراءات، والنماذج؛ من أجل ضمان التزام اجلمعيات 
والئحته  األهلية،  واملؤسسات  اجلمعيات  نظام  مبتطلبات  األهلية 
احلوكمة  معايري  ومتطلبات  العالقة،  ذات  واألنظمة  التنفيذية، 

النتائج(،  نشر   – واملساءلة  الشفافية   – املالية  )السالمة  الرشيدة 
ويرتبط مشروع حوكمة اجلمعيات األهلية برؤية اململكة 2030 
مستويات  أعلى  »حتقيق  على  الرؤية  نصت  حيث  وثيقًا  ارتباطًا 
الشفافية، واحلوكمة الرشيدة يف مجيع القطاعات« ومنها القطاع 

غري الرحبي.

اإلطالق  طور  التقرير،  إعداد  وحتى  »إفصاح«  منصة  وتعّد 
يف  تسهم  اليت  البيانات  مبجموع  تغذيتها  إىل  وحباجة  التجرييب، 

حتقيق كامل أهدافها.

- سعي اهليئة العامة لإلحصاء إلطالق مؤشرات وإحصاءات رمسية 
خاصة بالقطاع غري الرحبي :

عقدت اهليئة العامة لإلحصاء مؤخرًا، جمموعة من الشراكات مع 
عدة جهات حكومية وخاصة وأكادميية متخصصة بالقطاع غري 
الرحبي، بهدف حصر احتياجات القطاع غري الرحبي يف اململكة 
من بيانات وإحصاءات، مبا يضمن حتقيق خمرجات رؤية اململكة 

مساهمته يف  ورفع  القطاع،  هذا  من  العائد  2030 حنو مضاعفة 
ضمن  اهليئة«   « وتعمل   .%5 إىل   %0,3 من  اإلمجالي  احمللي  الناتج 
اهليئة  رؤية  على  واملبين  اإلحصائي،  التحول  برنامج  منطلقات 
ورسالتها، يف أن تكون اهليئة هي املرجع اإلحصائي األكثَر متيًزا 
وابتكارًا لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اململكة العربية 
ثٍة ذات  السعودية من خالل تقديم منتجاٍت وخدماٍت إحصائيٍة حُمدَّ
ألفضل  وفًقا  واملصداقية،  والشمولية  بالدقة  تتميز  مضافة  قيمة 
املعايري واملمارسات الدولية، والريادة يف تطوير القطاع اإلحصائي 

لدعم اختاذ القرار.
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- إعداد نظام الشركات )الوقفية / غري الرحبية( : 

دراسات مستفيضة  إجراء  على  واالستثمار  التجارة  وزارة  تعكف 
للخروج بصيغة نهائية ملشروع نظام يتعلق بالشركات واملؤسسات 

غري الرحبية؛ متهيدًا لرفعها للمقام السامي. 
الرحبي، يف ظل وجود  الوقفي غري  العمل  النظام  يعزز  أن  ويتوقع 
كثري من الشركات التجارية الراغبة يف التحول إىل كيانات غري 
وعالوة  وقفية،  جتارية  مشاريع  خالل  من  اجملتمع  خلدمة  رحبية 
على مساعدة الشركات، وتأطري عملها وفق تشريعات وتنظيمات 

خاصة.

- السماح للوقف بتأسيس شركة بدون سجل جتاري :

بتأسيس  األوقاف  لصكوك  واالستثمار  التجارة  وزارة  مسحت 

شركة ذات مسؤولية حمدودة من شخص واحد دون احلاجة إىل 
يتيح  ما  وهو  فردية،  كمؤسسة  للوقف  جتاري  سجل  استخراج 
للوقف التمتع مبميزات الشركة ذات املسؤولية احملدودة، فتقتصر 
مسؤولية الوقف على ما خصص من مال ليكون رأمسال الشركة 

املوقوفة.

العدل - تشكيل جلنة متخصصة لتسريع قضايا األوقاف :  وزارة  أعلنت  لألوقاف  الثالث  امللتقى  لتوصيات  استجابة 
األوقاف،  ونقل  والشراء،  البيع  إجراءات  لتقنني  جلنة  تشكيل 
املقيمني  هيئة  مع  والتنسيق  إجراءاتها،  وهندسة  واستبداهلا 
التجارة؛ وذلك من أجل تسريع عملية  التابعة لوزارة  السعوديني 
واستفادة  باألوقاف،  االنتفاع  سبيل  يف  واالستبدال  والشراء  البيع 

املوقفني واملوقوف عليهم منها.
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وتطويرها،  لألوقاف،  القانونية  احلماية  توفري  يف  القضاء  دور   -
وتنميتها :

وتنميتها  األوقاف  على  احملافظة  يف  كبري  بدور  القضاء  يقوم 
الشرعية  اإلجراءات  عرب  الوقف  إنشاء  منذ  وذلك  وتطويرها، 
النظامية، وعند حتديد مصارف الوقف ومستحقيها، وعند تعيني 
أجره،  حتديد  وعند  وعزله،  وحماسبته  عليه  واإلشراف  الناظر 
الوقف  بيع  حالة  تطويره، ويف  على  واحلرص  الوقف  متابعة  وعرب 
النقطاع ريعه أو اختزال عينه للصاحل العام حيث يقف على عملية 
استبداله وتطويره، ويعّد عمل القضاء هذا ممارسة إجيابية رمسية 

تضمن قدرًا معتربًا من احلماية لألوقاف.

3. العناية باألعيان الوقفية : 
عليها،  واحملافظة  وصيانتها،  الوقفية،  باألعيان  بالعناية  خيتص  فيما 
تنفيذ  إىل  باألوقاف  املعنية  الرمسية  اجلهات  سعت  زيادتها،  على  والعمل 
جمموعة من برامج املسح امليداني لألوقاف من خالل البحث عن األوقاف 
عنها،  اإلبالغ  على  الناس  وحث  عنها،  والكشف  ورصدها،  اجملهولة، 
ورصد مكافأة مالية للمبلغني عن األوقاف اجملهولة، مع صرف مكافآت 
جمزية وحمفزة، والعمل على إنقاذها من أيدي الذين صارت بأيديهم بغري 

وجه حق.

املناطق  يف  اجملهولة  األوقاف  برصد  خاصة  ميدانّية  جلان  شّكلت  وقد 
الّنائية أسفرت جهودها عن الوصول إىل أعداد كبرية من األعيان الوقفية.
 ويصّب هذا يف جهود العناية باألوقاف واحملافظة على أعيانها ورعايتها، 
ولن يتأتى ذلك إال بعد حصرها، وتسجيلها، وصيانة ما حيتاج منها لصيانة، 
والعمل على استثمارها، ومن ثّم صرف غاّلتها يف مصارفها الشرعية وفقًا 

لشروط الواقفني .

4. العناية بالمجاالت العلمية المتعلقة بالوقف :
فيما يتعلق بالعناية باألنشطة العلمية، ونشر املعرفة، ومتكني الدارسني 
يتجّلى  الرمسي،  الصعيد  على  إجيابية  هناك ممارسات  منها،  والباحثني 

أبرزها يف:

• موافقة املقام السامي ودعمه لعقد احملافل العلمية املتخصصة يف الوقف: 
أقيمت خالل العقدين املاضيني مجلة من املؤمترات الدولية املتخصصة يف 
األوقاف مبوافقة كرمية من املقام السامي، وقد أسهمت تلك املؤمترات يف 
تطوير القطاع الوقفي من خمتلف النواحي التشريعية والتنظيمية واملعرفية 
املتعلقة باألوقاف، إضافًة إىل إسهامها يف إحياء سنة الوقف، ونشر ثقافته، 

والسعي إلعادة دوره الفاعل يف اجملتمع السعودي.

• موافقة جملس الوزراء على إنشاء جممع امللك عبد العزيز للمكتبات 
الوقفية :

إميانا بالدور املهم للوقف يف خدمة العلم وطالبه، صدرت موافقة جملس 
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الوزراء برئاسة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز -حفظه 
الوقفية يف رمضان  امللك عبدالعزيز للمكتبات  إنشاء جممع  اهلل-، على 
املالي،  واالستقالل  االعتبارية  بالشخصية  اجملمع  يتمتع  حيث  1437ه، 

ويرتبط تنظيميا برئيس جملس الوزراء، ويكون مقّره يف املدينة املنورة، 
وله جملس أمناء برئاسة أمري منطقة املدينة املنورة، ويهدف إىل اآلتي:

على  احملافظة   .1
املكتبـات الوقفية 
وخدمتهـا وإتاحتها 

للعامة.

2. عمل األحبـــــــاث 
والدراســــــــــــــــــات 
وتشجيــــع البحـــث 
العــــــلمي يف جمال 

اختصاصه.

ية  لعنــــــــــــــــــــــا ا .3
باملقتنيـات النـــادرة 
اجملمع  لدى  التــي 
واملــحـــــــــــــــــــافظة 
عليهـــــــا وعرضهــا 
أعلى  وفق  متحفي 
املستويات واملعايري 

الدولية.

يف  اإلسهــــــــــام   .4
التعريف بالتـــــراث 
احلضــاري العربي 
واإلســـــــــــــــــــالمي 

املخطوط.
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واخلاص  واخلريي  احلكومي  القطاع  بني  ما  الشراكات  وتفعيل  إجياد   •
لتمكني القطاع الوقفي : 

جهة،  من  احلكومي  القطاع  مؤسسات  بني  الشراكات  من  عدد  وقعت 

من  عدد  أنشئت  إثرها  على  أخرى،  جهة  من  واخلاص  اخلريي  والقطاع 
الكراسي واجلمعيات العلمية، والصناديق الوقفية، ومنها: 
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يف واحدة من أمسى صور تضافر جهود القطاعني العام واخلاص، 
تأسيسية  جبمعية  اإلعاقة،  ألحباث  سلمان  امللك  مركز  تأسس 
تضم يف عضويتها )110( من املؤسسات احلكومية، واخلاصة، 
املركز  ويقوم  األعمال.  ورجال  والبنوك،  اخلريية،  واجلمعيات 
يف  سعودي  ريال  ماليني  خبمسة  امُلقدرة  العضوية  قيمة  باستثمار 

وقف خريي يعود ريعه لدعم برامج املركز.
وتنسيق  بدعم  اإلعاقة  ألحباث  سلمان  امللك  مركز  قوم  حيث 
مفيدة  يراها  اليت  واألكادميية  البحثية  األنشطة  ومتويل  وإدارة 
املركز  فيستهدف  عامة.  واإلنسانية  خاصة  السعودي  للمجتمع 

طريق  عن  الواسع  التأثري  ذات  والعملية  العلمية  األحباث  أحدث 
النطاق  على  مبنهجية  والبشرية  والتقنية،  العلمية،  املوارد  جتميع 
احمللي والدولي. وتعترب األحباث اليت يركز عليها املركز تطبيقية 
بداًل من النظرية، واليت توجه حلل الصعوبات الطبية، والنفسية، 

والرتبوية، واالجتماعية اليت تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة.
كما تستهدف خطة املركز االسرتاتيجية ثالثة جماالت أساسية. 
على  مبنية  بيانات شاملة  قاعدة  بناء  على  الرتكيز  األول:  اجملال 
أسس علمية لتوفري معلومات دقيقة حول نسبة وتوزيع ذوي اإلعاقة يف 
اململكة، باإلضافة إىل مسببات اإلعاقات املختلفة. اجملال الثاني: 
استهداف اإلعاقات ذات نسب حدوث عالية واإلعاقات اخلفية مثل 
صعوبات التعلم، واضطرابات التواصل، والصحة النفسية. أخريا، 
خصص اجملال الثالث للرتكيز على إجراء األحباث املتقدمة مثل 

تكنولوجية النانو، والروبوتات، والعالج باخلاليا. 

األمري  بكلية  األعمال  وريادة  لإلدارة  الوقفي  الصندوق  تدشني   •
حممد بن سلمان :

وضمان  والتطبيقية،  والبحثية  العلمية  واألنشطة  الربامج  لتعزيز 
التمويل املستدام، وتعزيز دور املنشآت الصغرية واملتوسطة، أسست 
»صندوقا  األعمال  وريادة  لإلدارة  سلمان  بن  حممد  األمري  كلية 
وقفيا« يستهدف أن يبلغ حجمه مليار ريال حتى 2020، بالتعاون مع 
امللك عبد اهلل االقتصادية«،  شركة »لوكهيد مارتن«، و«مدينة 

و«بابسون العاملية«.
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- تأسيس عدد من اجلمعيات والكراسي العلمية املتخصصة يف الوقف يف اجلامعات السعودية، منها:

يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، كأول مجعية علمية سعودية • اجلمعية العلمية السعودية للوقف : 
يف جمال الوقف؛ ومن برامج اجلمعية إنشاء جملة علمية حمكمة 
املؤمترات  عقد  إىل  باإلضافة  الوقف،  وأحباث  بدراسات  تعنى 

والندوات بغرض تطوير القطاع الوقفي.

• كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف : 
يعد أول كرسي علمي متخصص يف دراسات األوقاف، ويهدف إىل 
إعداد البحوث والدراسات التأصيلية والتطبيقية يف جمال الوقف 
وتطوير املنتجات الوقفية، والتوعية وتقديم االستشارات واملعلومات 

يف جمال األوقاف. 

عقد  من خالل  واملشاريع  الربامج  من  العديد  الكرسي  نفذ  وقد 
املؤمترات علميا، ودعم أحباث  ورعاية  النقاش  امللتقيات وحلقات 
الدراسية يف جمال األوقاف، وإجناز عدد  املنح  الطالب، وتقديم 

من الدراسات واألحباث والرتمجات املتعلقة بالوقف. 

• كرسي الشيخ يوسف بن عوض األمحدي :
لدراسات إدارة واستثمار أوقاف احلرمني الشريفني جبامعة اإلمام 
وآليات  مناذج  صياغة  إىل  يهدف  والذي  أيضًا،  سعود  بن  حممد 

االعتماد  الشريفني  احلرمني  ألوقاف  ميكن  واستثمارية  إدارية 
عليها يف خططها وبراجمها وتكوين قاعدة بيانات شاملة يستفاد 

منها يف إدارة واستثمار أوقاف احلرمني الشريفني.

- الصناديق الوقفية : 

اإلسكان، • تدشني الصندوق الوقفي لإلسكان »اإلسكان التنموي« : ووزارة  الرحبي  غري  القطاع  بني  للشراكة  تفعيل  يف 
التنموي«، ويهدف  الوقفي لإلسكان »اإلسكان  أطلق الصندوق 

الصندوق إلنشاء أوقاف نقدية جديدة، 
توظف عوائدها يف بناء املساكن؛ ملستفيدي الضمان االجتماعي 

وأسر الشهداء والفئات األكثر حاجة يف اجملتمع.
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ثانيًا: الممارسات اإليجابية للجهات 
األهلية في قطاع األوقاف : 

بالقطاع  للنهوض  احلكومية  اجلهود  جانب  إىل 
اخلاص  القطاعني  مبادرات  جاءت  الوقفي، 

واخلريي، معاضدة هلا. 
اخلاص  للقطاعني  اإلجيابية  املمارسات  أبرز  ومن 

واخلريي يف القطاع الوقفي، ما يلي:
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الصناعية،  التجارية  الغرف  لألوقاف في  لجان  استحداث  أ . 
متخصصة  واستشارية  بحثية  ومراكز  خبرة  بيوت  وتأسيس 

في األوقاف بمختلف مناطق المملكة. 

أمثر احلراك املتنامي واملتجدد يف قطاع األوقاف، يف تأسيس جمموعة من 
جلان األوقاف، وبيوت اخلربة واملراكز البحثية واالستشارية املتخصصة 
االستشارات  تقديم  على  تعمل  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  األوقاف  يف 
الشرعية، والقانونية، واإلدارية، وإعداد اخلطط االسرتاتيجية، واللوائح 
التنظيمية لألوقاف، إضافة إىل إعداد وثائق األوقاف والوصايا، وتوثيقها 
لدى الدوائر اإلنهائية باحملاكم ومتابعة إجراءاتها، واستخراج السجالت 
للمهتمني  اخلدمات  وتقديم  الوقفية،  والشركات  للمؤسسة  والرتاخيص 
والباحثني يف جمال األوقاف. وإىل جانب اللجنة الوطنية لألوقاف مبجلس 

الغرف السعودية، جتاوز عدد جلان األوقاف املستحدثة يف الغرف التجارية 
الصناعية يف خمتلف مناطق اململكة، أكثر من إحدى عشرة جلنة. فيما 

ينتظر إنشاء املزيد منها.

يف  متثلت  اجلهات،  لتلك  متناميًا  نشاطًا  األخرية  السنوات  شهدت  فيما 
دعم األنشطة التطبيقية لألوقاف، وإقامة امللتقيات والندوات وورش العمل 
واللقاءات اخلاصة بقضايا األوقاف ومعوقات عملها، والبحث يف كيفية 

تطويرها وتنميتها وتعظيم دورها يف خدمة االقتصاد واجملتمع. 

البحثية وبيوت اخلربة  املراكز  واملبادرات اليت قدمتها  أبرز الربامج  ومن 
وجلان األوقاف بالغرف التجارية والصناعية مبختلف مناطق اململكة، ما 

يلي:
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حماكم  يف  واملوصني،  للواقفني  االستشارات،  تقديم  يف  متخصصة  مكاتب  استحداث   •
األحوال الشخصية، يف عدد من مناطق اململكة، بالشراكة مع وزارة العدل .

• استحداث مناذج متقدمة، لصياغة صكوك األوقاف، حبيث تستوعب املستجدات، وتتفادى 
الثغرات اليت كانت سببًا يف قلة كفاءة األوقاف سابقًا، أو تعطلها. 

• عقد ملتقيات تنظيم األوقاف، حيث احتضنت مدينة الرياض، امللتقى األول، والثاني، والثالث 
بدًأ من  أطياف اجملتمع،  امللتقيات حبضور موسع ملختلف  تلك  فيما حظيت  والرابع لألوقاف. 
كبار املسؤولني، ورجال األعمال، واملهتمني بالقطاع الوقفي. وأسهمت جمموع خمرجاتها، يف 
حتقيق جمموعة من النتائج اليت انعكست إجيابًا على واقع القطاع الوقفي، توعيةـ وتشريعًا، 

وتعبئة للموارد الوقفية، وتذلياًل للصعوبات واملعوقات. 

• تنظيم الربامج التدريبية املتخصصة؛ لتأهيل العاملني يف القطاع الوقفي، ومما اشتملت عليه 
ومصارف  األوقاف،  نظار  وأحكام  وإجراءاتها  األوقاف،  توثيق  جماالت  التدريبية:  الدورات 
األوقاف واملستفيدين، وإدارة وتنمية أموال وأعيان الوقف، وتسويق ومتويل عملياتها االستثمارية 
واملصرفية. وتستهدف تلك الربامج التدريبية خمتلف الشرائح من ذوي العالقة بأنشطة الوقف، 
مثل القضاة، واملوقفني، والراغبني يف الوقف، والنظار، ومديري املؤسسات الوقفية، وطالب 
الدراسات العليا واملهتمني من الباحثني والدارسني يف جمال الوقف. وال شك أن مثل هذه الربامج 
مبا تتضمنه من حصيلة معرفية نوعية وخربات مكتسبة، يؤمل أن تنعكس على البيئة اإلدارية 
الكوادر  توفري  يف  وتسهم  واملستقبلية،  القائمة  الوقفية  للمشاريع  والتشغيلية،  واالستثمارية 

املؤهلة اليت تعمل على إدارة القطاع باحرتافية ومهنية.
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• إطالق جائزة »وقف«
لدور  عاملي  مقياس  إلرساء  تطمح  جائزة  وهي   
اجملتمع،  خدمة  يف  اإلسالمية  األوقاف  ومكانة 
وإثراء  الوقفية  باملؤسسات  لالرتقاء  تهدف  كما 
وتنمية  واملشرتكة،  الفردية  اخلريية  األوقاف 
القيادات  وبناء  املبتكرة،  الوقفية  املشروعات 
الوقفية املبدعة. ومن املؤمل أن تسهم هذه اجلائزة 
دورها  وتعزيز  واستعادة  الوقف،  أنشطة  دعم  يف 
التنموي يف اجملتمع من خالل تأكيد وتعزيز مبدأ 

التنافسية بني مكونات القطاع الوقفي.

• جائزة »إعالم الوقف« 
للمشاركة  اجملتمع  أفراد  تشجيع  إىل  وتهدف 
واإلبداع يف تقديم مواد إعالمية يف جمال األوقاف 
تسهم يف نشر ثقافة الوقف يف اجملتمع، عرب ثالثة 
الصورة،  مسار  األفالم،  مسار  رئيسة:  مسارات 

مسار الرسم.
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• إعداد ونشر جمموعة من اإلصدارات الداعمة واملطورة لقطاع األوقاف، منها:

دليل »الشراكة يف جمال األوقاف يف اململكة العربية السعودية »:
من جلان  باململكة؛  األوقاف  املتخصصة يف  االستشارية  اجلهات  تعريفي، عين جبمع  دليل  وهو 
الوقفية،  الكيانات  بني  التقريب  وبهدف  األوقاف،  يف  متخصصة  حبثية  ومراكز  خربة  وبيوت 

والتعريف خبدماتها، وتفعيل الشراكة ما بني وحدات القطاع الوقفي.

كتاب: مؤسسات وقفية رائدة، جتارب ودروس:
وحيوي الكتاب على سرد قصصي شيق لثمانية عشر جهة وقفية عاملية، منها ست وجهات وقفية 
الوقفي  االسرتاتيجي  التفكري  يف  جتارب  وقفية:  قضايا  أربع  معاجلة  إىل  باإلضافة  سعودية، 
الوقفية،  املؤسسات  لدى  والشافية  اإلفصاح  واخلريي،  الوقفي  األداء  مراقبة  مراكز  واخلريي، 

جمموعات التأييد والدعم.

دليل »األنظمة والقرارات اإلدارية املتعلقة باألوقاف«:
وميثل الدليل، جانبًا من املبادرات النوعية للجان األوقاف، بالشراكة مع بيوت اخلربة املتخصصة 
يف األوقاف. وقد عين الدليل جبمع عدد كبري من اللوائح واألنظمة والتعاميم املتعلقة باألوقاف، 
يف اململكة العربية السعودية، يف إصدار موحد؛ ليكون مرجعًا للباحثني واملهتمني يف جمال أنظمة 
أثرها يف  وقياس  املواد،  تلك  دراسة  املختصني على  لبنة أساسية تساعد  الدليل  األوقاف، وميثل 

تعزيز البيئة النظامية املوائمة واحملفزة لعمل األوقاف .

كتاب: ثالثون خطوة لوقف مميز:
ويتضمن الكتاب إرشادات وتوجيهات ومناذج لصيغ أوقاف ووصايا مبتكرة. 
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جمموعة العنود لدراسات األوقاف:
وهي عبارة عن حقيبة حتوي مخسة كتب يف أحباث ودراسات األوقاف، أهديت إىل املؤسسات 
التعليمية، واملكتبات واجلهات الوقفية وذات العالقة والشركات. وتتضمن احلقيبة املوضوعات 
الوالية  واستثماره،  الوقف  أصول  تنميته-، حبوث يف  إدارته،  -تطوره،  اإلسالمي  الوقف  اآلتية: 

والنظارة املؤسسية على الوقف، حوكمة األوقاف، أموال الوقف ومصرفه، حوكمة األوقاف.

كتاب: نظار األوقاف، املهام والصالحيات وآليات العمل:
ألهمية »النظارة«، وطبيعة الدور الذي متارسه حلفظ األوقاف وتوجيهها لتحقيق أهدافها، يأتي 
اإلصدار كدليل للواقفني والنظار يف بيان طبيعة مهام نظار األوقاف وصالحياتهم وضوابط عملهم 

وما هلم وما عليهم من حقوق وواجبات. 

سلسلة األوقاف واجملتمع:
وتضم السلسة سبعة إصدارات تهتم بقضايا األوقاف واجملتمع: كيف تؤثر األوقاف يف اجملتمع، 
تلبية احتياجات اجملتمع من األوقاف، األوقاف على احلرمني الشريفني من خارج  كيف ميكن 
العربية السعودية، االندثار القسري لألوقاف، كيف نغري الصورة الذهنية السلبية عن  اململكة 

األوقاف، واقع األوقاف يف اململكة العربية السعودية. 

الدليل اإلرشادي لتأسيس أوقاف اجلمعيات األهلية:
ويربز الدليل: املمارسات املتبعة يف تأسيس أوقاف اجلمعيات األهلية، وتوفري آليات تساعد يف إعطاء 
مؤشرات عن واقع األوقاف يف اجلمعيات األهلية، وحتديد اإلجراءات الالزمة لتطويرها، إضافة 
إىل توفري وثيقة مرجعية شاملة لعمل األوقاف يف اجلمعيات األهلية، ومساعدة اجلمعيات يف مواجهة 

التحديات ذات العالقة بتأسيس األوقاف ورعايتها وتنميتها. 
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كتاب: قصيت مع األوقاف:
العربية  اململكة  يف  الوقف  رجاالت  أبرز  أحد  الراجحي،  سليمان  الشيخ  جتربة  الكتاب  يوثق 

السعودية.

كتاب: جتربيت مع الوقف:
وثق فيه الشيخ بدر الراجحي جتربته يف أوقافه وأوقاف والده الشيخ حممد الراجحي -رمحه اهلل-. 

إصدارات كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف:
صدر عن الكرسي أكثر من 50 حبث ودراسة يف خمتلف املوضوعات الشرعية والقانونية واإلدارية 

والتنموية ذات العالقة بالوقف.

يف  املتخصصة  اخلربة  بيوت  عن  الصادرة  التوعوية  الكتيبات  من  جمموعة  إىل  باإلضافة  هذا 
األوقاف، ومنها:

1. الوقف العقاري يف الشريعة اإلسالمية.
2. فتاوى يف الوقف.

3. مصارف الوقف يف القديم واحلديث.
4. الوقف وأحكامه يف ضوء الشريعة اإلسالمية.

5.  حقوق وواجبات ناظر الوقف.
6. األوقاف اإلسالمية.

7. تطبيقات الوقف بني األمس واليوم.
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•  تنفيذ محالت إعالمية توعوية وتثقيفية، عن الوقف عرب خمتلف الوسائل.

الوقف، واستضافة اخلرباء والعلماء ورجال األعمال املاحنني، لتقديم  املتميزة يف جمال  التجارب احمللية واإلقليمية والعاملية  • عرض 
خالصة جتاربهم.

• تركيب عدد من الشاشات اإللكرتونية، يف األسواق التجارية الكبرية، حتتوي على مواد، تعرف بالوقف، وفضله، وانعكاساته اإلجيابية 
على اجملتمع، وذلك بالتعاون مع عدد من املؤسسات التجارية يف القطاع اخلاص.

• إطالق جمموعة من املواقع اإللكرتونية، والتطبيقات الذكية، املتعلقة بإعداد صكوك األوقاف والوصايا بكل يسر وسهولة.

• إعداد املواد التوعوية عن الوقف، ونشرها عرب أحدث الوسائل والتقنيات.

وأفراد  الوقفية  واملؤسسات  والواقفني  األعمال،  وسيدات  رجال  تستهدف  خدمة  وهي  اهلاتف،  عرب  الوقفية  االستشارات  خدمة  إطالق   •
اجملتمع بشكل عام، حيث يقوم اهلاتف االستشاري لألوقاف بتقديم االستشارات الوقفية يف اجملاالت املختلفة املتعلقة باألوقاف، يف خمتلف 
اجملاالت الفقهية والقانونية واإلدارية واالستثمارية. ويشارك يف تقديم هذه االستشارات خنبة من اخلرباء واملستشارين املتخصصني يف 

جمال األوقاف، وإدارة وتشغيل املؤسسات الوقفية.

إدارة األوقاف عرب نظام تقين يقوم باإلشراف الشامل إلكرتونيا على مجيع  • إطالق برنامج »أوقايف«: ويعد أول برنامج متخصص يف 
أنواع األوقاف مبميزات متطورة واحرتافية، حيث يقوم الربنامج بضمان احلماية  للبيانات ، وإضافة وإدارة األوقاف العقارية جبميع أنواعها 
التجارية والسكنية، وإضافة وإدارة عقود اإلجيار، ومتابعة الصيانات الدورية، وإدارة الدفعات املستحقة وحتصيل املستحقات من العمالء، 

وإصدار التقارير املالية، ومرافقة األوقاف بالصوت والصورة عن بعد، وبرجمة تقسيم إيرادات الوقف مبا يتوافق وشروط الواقف.



87

الممارسات اإليجابية في القطاع الوقفي

والكراسي  األكاديمية  الجهات  عناية   . ب 
ودراسات  ببرامج  البحثية  والمراكز  العلمية 

األوقاف : 

شهدت السنوات املاضية اهتمامًا متزايدًا من قبل األقسام 
العلمية،  الكراسي  إىل  باإلضافة  اجلامعات،  يف  العلمية 
باألوقاف،  املتعلقة  واألحباث  بالدراسات،  اخلربة،  وبيوت 
من خمتلف النواحي: الفقهية، واالقتصادية، واالجتماعية، 

والثقافية، واألمنية.
والدكتوراه،  املاجستري  رسائل  من  العديد  فظهرت 
الدراسات  عشرات  مولت،  كما  الوقف،  يف  املتخصصة 
ذلك  إىل  إضافة  الوقف.  يف  املتخصصة  احملكمة  العلمية 
قامت بعض اجلامعات السعودية بإدراج مواد دراسية تتعلق 

بالعمل اخلريي والتطوعي يف املناهج الدراسية لطالبها.

د . تأسيس المؤسسات والشركات الوقفية، وتمكين وقف األسهم والنقود : 

لفرتات طويلة، ظل وقف العقار بأنواعه هو السائد واملتعارف عليه يف اجملتمع السعودي، إال أن جمموع احلراك اإلجيابي على خمتلف 
األصعدة، كان من مثاره ظهور أساليب واجتاهات جديدة للوقف، أخذت يف االنتشار والتطبيق مبختلف مناطق اململكة، ومن ذلك: وقف 
األسهم، والنقود، وتأسيس ووقف املؤسسات والشركات الوقفية والكيانات املاحنة، وهذه االجتاهات مرشحة للتنامي واالزدياد، نظرًا 
للمميزات اليت تتمتع بها هذه األساليب اجلديدة من الوقف، واليت ال تزال حباجة ملحة ألن تعضد بتشريعات وأنظمة منظمة هلا، وحمفزة 

لنموها..

ج . تطور أداء المؤسسات الوقفية :
 

باململكة  األوىل  بداياته  يف  اخلريي  األهلي  العمل  أخذ 
طابع العمل اإلغاثي، ثم تطور مصطبغًا بالطابع الرعائي، 
الذي يتضمن تقديم خدمات متنوعة لعدد من فئات اجملتمع 
أخذ  يف  الوقفي  القطاع  بدأ  الحقة  مرحلة  ويف  املختلفة، 
الطابع التنموي، الذي ميتد إىل خدمات كان ينظر إليها يف 
السابق أنها مسؤولية الدولة بالدرجة األوىل، مثل: الرعاية 
الصحية، واخلدمات التعليمية، والتأهيل والتدريب، ومتويل 
األعمال،  ريادة  ودعم  واملتوسطة،  الصغرية  املشروعات 
واحلرف  الوطنية،  الصناعات  وتشجيع  املنتجة،  واألسر 
واإلعالمية،  الثقافية،  اجملاالت  وتطوير  ودعم  املهنية، 

والرتفيهية، وغريها من اجملاالت التنموية.
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و . تمكين اإليقاف الصغير ومتناهي الصغر : 

مل يعد الوقف حكرًا على الفئات امليسورة من اجملتمع، أو األغنياء فحسب. فبعد أن كان وقف العقارات هو الثقافة السائدة، وهو ما 
يتطلب قدرة مالية عالية، أصبح بإمكان خمتلف شرائح اجملتمع وأطيافه، وعلى تفاوت قدراتهم املالية، اإلسهام يف األوقاف، من خالل 
احلسابات البنكية لألوقاف، واليت متكن الواقف من املشاركة، بهللة واحدة فأكثر. وقد مثل متكني األوقاف من فتح احلسابات 

البنكية يف البنوك واملصارف السعودية، فرصة مثالية، لتعبئة املوارد املالية، وتأسيس األوقاف ملختلف اجلهات.

ه . من اإلدارة الفردية واالرتجالية، إلى العمل المؤسسي المنظم : 

توجهت نسبة كبرية من اجلهات الوقفية مبختلف أشكاهلا، إىل العمل بأساليب مؤسسية واحرتافية، من خالل االطالع على اخلربات 
والتجارب احمللية واإلقليمية والعاملية، املتميزة يف القطاع الوقفي، ونقل تلك اخلربات وتوظيفها خلدمة القطاع الوقفي يف اململكة العربية 
السعودية، وتطبيق مفاهيم اجلودة، واحلوكمة يف إدارة املؤسسات الوقفية. ويف هذا الصدد، جنحت عدد من املؤسسات الوقفية احمللية، 
يف حتقيق جمموعة من اجلوائز احمللية واإلقليمية والعاملية، يف جماالت: اجلودة، والشفافية، واحلوكمة، والعمل املؤسسي، واخلدمة 

اجملتمعية.

ز . الخطاب الوقفي في وسائل اإلعالم، ومنصات التواصل االجتماعي : 

على الرغم من ضعف اخلطاب الوقفي يف خمتلف وسائل اإلعالم، ومنصات التواصل االجتماعي؛ إال أن هناك حراكًا إجيابيًا ومتزايدًا، إذ 
سجل عدد من الربامج التلفزيونية املتخصصة يف الوقف، عرب القنوات الرمسية وغري الرمسية، إضافة إىل نشر عشرات املقاالت والتقارير 
املتخصصة يف الوقف، يف خمتلف الصحف احمللية، من قبل اخلرباء واملختصني واملثقفني واملهتمني بالقطاع الوقفي، كما بثت عرب أثري 
خمتلف اإلذاعات، حلقات وبرامج تناول جمموعها، قضايا متعلقة بالوقف؛ ليسهم جمموعها يف إحياء سنة الوقف يف اجملتمعات، والبحث 

يف تفعيل دوره ومتكينه. 
التوعوية،  ونظمت عددًا من احلمالت  االجتماعي احلديثة،  التواصل  الوقفية طريقها، حنو منصات  واجلهات  املؤسسات  كما خطت 
والداعمة للمؤسسات واجلهات الوقفية، واليت تفاعل معها مشاهري منصات التواصل االجتماعي يف اململكة العربية السعودية. وجمموع 

هذه اجلهود حباجة إىل مضاعفتها وإقامتها على أسس مؤسسية مستدامة.
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ح. الديوانيات الوقفية

املتخصصة  الديوانيات  من  تأسس عدد  السعودي،  ثقافته يف اجملتمع  ونشر  الوقف،  إحياء سنة  الوقفية، يف  لتوصيات احملافل  ترمجة 
يف الوقف، بتنظيم من جلان األوقاف وبيوت اخلربة املتخصصة يف األوقاف، يف خمتلف مناطق اململكة العربية السعودية، واستقطبت 
الديوانيات أصحاب اخلربة والتجربة، ورواد النجاح، وبهدف إكساب النظار والعاملني يف القطاع الوقفي، باإلضافة إىل رجال األعمال 
والراغبني يف الوقف، اخلربات واملهارات واملعارف، الشرعية، والقانونية، واملالية، واإلدارية، املتعلقة باألوقاف. وقد شهدت الديوانيات 

الوقفية قبواًل وحضورًا فاعاًل من خمتلف شرائح اجملتمع.



90

المحور الرابع
التحديات ومجاالت التطوير المطلوبة في 

القطاع الوقفي



91

التحديات ومجاالت التطوير المطلوبة في القطاع الوقفي

أوال: تحديات القطاع الوقفي :
واخلريي  واخلاص  العام  القطاع  مؤسسات  اهتمام  تنامي  من  الرغم  على 
العناية  من  مزيدًا  يتطلب  ومؤثر  فاعل  قطاع  إجياد  أن  غري  باألوقاف، 

والتطوير.
 وفيما يلي استعراض ألبرز التحديات وجماالت التطوير املطلوبة يف القطاع 

الوقفي.

األوقاف  قطاع  منو  تعيق  قد  حتديات  وهي   : التنظيمية   التحديات  أ . 
وتقلص من فرص اإلفادة من قدراته. وتتضمن حتديات يف جمال األنظمة 
والتشريعات، ويف جماالت احلوكمة املؤسسية والرقابة على أداء املؤسسات 
الوقفية، ويف جماالت نشر الوعي بثقافة الوقف وضرورة تطوير ممارساته 

القائمة.
 واجلدول رقم )12( يوضح جماالت التحديات التنظيمية ووضعها:

جدول رقم )12(
جدول التحديات التنظيمية في القطاع الوقفي بالمملكة العربية السعودية

وصف التحدياتمجال التحديات

قصور األنظمة والتشريعات اليت تنظم قطاع األوقاف، أو إنشاء الوقف أو إدارته، أو ما ُيضمن به االلتزام بهذه التشريعات.األنظمة

الرقابة
احلاجة حلوكمة القطاع وحتديدًا سن معايري واضحة وحمددة لإلشراف على األوقاف.

حتديد احلد األدنى من متطلبات التقارير املالية واإلدارية ومتكني اهليئة من اإلشراف الفعلي على اإلدارة ملتابعة نشاط النظار 
وضمان حتقيقهم الغبطة لصاحل الوقف والتزامهم بشروط الواقفني.

مستوى منخفض من الوعي بأهمية األوقاف، ودورها االجتماعي واالقتصادي، والنظرة العامة السلبية حيال دور مؤسسات الوعي
الدولة يف إدارة األعيان املوقوفة وإنفاق عائداتها.

املصدر: ورقة مستشار معالي رئيس اهليئة العامة لألوقاف األسبق األستاذ عبد اهلل بن حمسن النمري، 
املؤمتر اإلسالمي لألوقاف، مكة املكرمة 17-19 حمرم 1438ه املوافق أكتوبر 2016م.
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هلا  التصدي  يؤدي عدم  اليت  التحديات  وهي    : التشغيلية  التحديات   . ب 
إىل ضياع فرص تطوير قدرات الوقف، وتلبية احتياجات اجملتمع املختلفة 
واملتجددة، وأهم هذه التحديات تلك اليت تتعلق مبحفظة األوقاف من حيث 
األعيان  إدارة  ومشكالت  الواقفني،  وطبيعة  أصوهلا  وقيمة  أعيانها  أنواع 

الوقفية واستثمارها، وخباصة ضعف القدرات البشرية واألداء االستثماري 
للمؤسسات الوقفية.

باإلضافة إىل التحديات املتعلقة بربنامج صرف عوائد األصول الوقفية.
واجلدول رقم )13( يوضح تلك التحديات.

جدول رقم )13(
التحديات التشغيلية في القطاع الوقفي بالمملكة العربية السعودية

وصف التحدياتمجال التحديات

حمفظة األوقاف

1. األعيان املوقوفة: تشكل األراضي واملباني واألسهم حوالي )%95( من احملفظة احلالية لألوقاف العامة اليت تشرف عليها 
اهليئة مما حيد من مرونة استثمار هذه األوقاف.

2. البيانات والتقنية: غياب البيانات املكتملة حول عدد األعيان املوقوفة يف اململكة، أو قيمة األصول أو الغالل، أو املصارف 
وغريها من اإلحصاءات املهمة املطلوبة للتخطيط االسرتاتيجي لتطوير القطاع، باإلضافة إىل قصور استخدام التقنية )مثال: 

عدم وجود نظام معلوماتي إلكرتوني خاص باألوقاف(.
3. أنواع الواقفني: معظم الواقفني هم من األفراد األمر الذي نتج عنه عدم استغالل قطاعات كبرية من الواقفني احملتملني 

)مثال: املؤسسات، الشركات إخل(

إدارة األعيان 
واالستثمار

4. القدرات البشرية: االفتقار إىل القدرات البشرية الالزمة للوفاء مبهام اهليئة )مثل: فريق االستثمار(.
5. إدارة األداء: غياب احلافز إلدارة األوقاف على الوجه األمثل، وعدم وجود مؤشرات أداء واضحة لتقويم عمل املوظفني لدى 

إدارة األوقاف السابقة.
6. اسرتاتيجية االستثمار: عدم توافر اسرتاتيجية واضحة لتوجيه عمليات االستثمار )مثال: استغالل األرصدة النقدية(.

7. املصارف: تركز مصارف األوقاف على االحتياجات الدينية واالجتماعية وعدم مشوهلا لقطاعات عامة أخرى مما حيد من برامج اإلنفاق
تأثري الوقف على التنمية االجتماعية واالقتصادية

املصدر: املرجع السابق.
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ج. التحديات األخرى :  باإلضافة إىل هذه التحديات هناك حتديات أخرى تصطف معها؛ لتقف حائلة دون التطور املنشود يف القطاع الوقفي، وقيامه بالدور 
املأمول منه على الوجه املطلوب، ومن ذلك :

1. التحدي املتعلق بتطوير دراسات فقه الوقف ونوازله: يواجه قطاع 
األوقاف مشكلة قلة الدراسات، يف الوقت الذي تستجد فيه كثري 
من النوازل املرتبطة مبجاالت الوقف املختلفة واالحتياجات اجملتمعية 
اليت ميكن أن يسهم الوقف يف تلبيتها، وهذه النوازل حتتاج إىل 
املتعلق  الوقفي، ال سيما اجلانب  النشاط  إطار  يستوعبها يف  فقه 

األولويات،  وبفقه  املمنوحة هلم،  املرونة  ومدى  الواقفني،  بشروط 
والفقه املتعلق بالصرف على إدارة شؤون الوقف واستثمار أمواله، 
وغري ذلك من متعلقات الوقف املستحدثة اليت ميثل إعمال اجلهد 

الفقهي فيها ضرورة وحتديًا يستوجب التصدي له.

2. حتدي تعزيز الثقة يف املؤسسة الوقفية، ويف قدرتها على القيام 
التنمية االقتصادية واالجتماعية وفقًا  بدور فاعل ومؤثر يف عملية 
لدى  املرتسخة  السالبة  الذهنية  الصورة  وإزالة  العصر،  ملقتضيات 
باقتصار  السائد  التصور  مالحمها  أبرز  من  واليت  الكثريين، 
الوقف على جماالت حمددة ومعتادة، أو أنه مضرب مثل لإلهمال، 
يتصف  وأنه  الزمن،  جتاوزها  اليت  املاضي  صور  من  صورة  وأنه 
من  أوسع  شرحية  إىل  املتعدية  باملنافع  وليس  القاصرة  باملنافع 

يتصف  أنشطته  على  احلكومي  اإلشراف  وأن  اجملتمع،  شرائح 
بالبريوقراطية، فضال عن أزمة الثقة القائمة بني قطاع األوقاف، 
اإلشراف  من  واملخاوف  عليه،  املشرفة  احلكومية  واجلهات 

احلكومي على األعيان الوقفية. 
ألن  تصحيحها؛  على  والعمل  الصورة  هذه  بإزالة  العناية  والواجب 
الستمرارها آثارا سلبية ميكن أن حتول دون تطور األوقاف وتفعيل 

دورها التنموي.
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4. حتدي ترتيب أولويات النشاط الوقفي، فالقطاع الوقفي يف اململكة العربية السعودية، على الرغم من تنامي االهتمام الرمسي واجملتمعي 
به، وعلى الرغم من اجلذور الضاربة للممارسة الوقفية يف اجملتمع، إال أنه يعاني من اضطراب نسيب يف ترتيب أولوياته من حيث اجملاالت 
اليت ميوهلا، ففي حني تتزايد تكلفة اخلدمات الصحية، جند أن مساهمة القطاع الوقفي يف هذا اجلانب الزالت تتطلب املزيد، يف الوقت 
الذي يتجه فيه القطاع إىل جماالت ميكن أن تكون أقل ضرورة واحتياجًا، ومن ذلك جماالت أخرى مهمة، مثل: قطاعات التعليم والبحث 
العلمي، ومشروعات البنية التحتية وخاصة الطرق، وجماالت محاية البيئة ونشر العلوم واملعرفة بشكل عام، باإلضافة إىل جماالت حماربة 
التطرف الديين والفكر الضال، وتعليم الشباب وتدريبهم وتأهيل العاطلني منهم، وغري ذلك من اجملاالت اليت ترتبط حباجات اجملتمع 
املستجدة؛ مما يستدعي أهمية وجود خارطة لالحتياجات التنموية واملتجددة يف اجملتمع، ومن توجيه مصارف األوقاف حنو تلك اجملاالت، 

خاصة وأن كثريًا من الوثائق الوقفية تنص على الصرف على ما كان أعظم أجرًا وأكثر نفعًا يف كل زمان ومكان.

وحدات  أن  ذلك  لألوقاف،  تطويرية  اسرتاتيجية  وضع  حتدي   .3
وأن  البعض،  بعضها  عن  معزولة  كجزر  تعمل  الوقفي  القطاع 
له  حاكمة  شاملة  السرتاتيجية  وفقًا  جيري  ال  الوقفي  النشاط 
وموجهة ألهدافه اليت جيب أن تتوافق مع األهداف الكربى للدولة، 
واليت يعول يف حتقيقها على دور حموري وفاعل للمجتمع من خالل 
آلية الوقف. وهذا الدور حتى يتحقق وحيدث أثره املطلوب يف الواقع 
تستهدف  العناصر  متكاملة  اسرتاتيجية  رسم  من  بد  ال  املعاش 
تطوير القطاع الوقفي بكل مكوناته، وصوال إىل مساهمة فعالة 

هلذا القطاع على املستوى االقتصادي للدولة. 
وهلذا فإن بناء اسرتاتيجية واضحة املعامل للقطاع الوقفي ميثل حتديا 
واملؤمنني  القطاع،  بهذا  املهتمني  له من قبل  التصدي  رئيسا جيب 
التنمية. ومما يؤكد ضرورة هذا  بدوره األصيل واملؤثر يف عملية 
السعودية 2030م  العربية  اململكة  املطلب ويعززه هو اهتمام رؤية 
بهذا القطاع وتعويلها على دور مؤثر له يف حتقيق أهداف وغايات 

الرؤية.
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ثانيا: مجاالت التطوير :
تتمثل أبرز هذه اجملاالت يف اآلتي:

سري  بطء  من  الوقفي  القطاع  وحدات  تعاني  والتأخري:  البطء   .2
يف  ظاهر  حنو  على  ذلك  ويظهر  اجلهات،  خمتلف  يف  تعامالتها 

احلاالت اآلتية:
موافقة  تستغرق  األوقاف، حيث  استبدال  أو  أو شراء  بيع  عند  أ . 
اجلهات املعنية وقتا طويال نسبيا، مما يفوت على اجلهات الوقفية، 

الكثري من الفرص االستثمارية، وحتقيق غبطة الوقف. 
إضافة إىل عزوف البيع للجهات الوقفية؛ نظرًا لإلجراءات والزمن 
البيع  أو  تعامالتها،  إلنفاذ  الرمسية  اجلهات  تتطلبه  الذي  املطول 

للجهات الوقفية بأعلى من سعر السوق لذات السبب. 
ب .  تأخر صرف تعويضات األوقاف، وإنهاء القضايا العالقة بشأنها 
منذ  اجلهات  لدى خمتلف  عالقة  تعويضات  ووجود  احملاكم،  يف 

سنوات.
ت .  احلاجة إىل مزيد من املرونة وسرعة اإلجناز، يف حاالت طلب 
حتقيقًا  للنظار؛  املمنوحة  والصالحيات  الوقف،  مصارف  تعديل 

لغبطة الوقف.

1. معاجلة ضعف البنية النظامية الداعمة لألوقاف ، ومنحها مزيدًا 
االستثمار،  جمال  يف  املستجدة  التطورات  ملواكبة  املوائمة؛  من 
يدار  الوقفي  النشاط  زال  فما  عام.  على حنو  االقتصادية  واحلياة 
بأنظمة تنفيذية قدمية نسبيًا، األمر الذي يقلص من فاعليته وأثره 
دراسة مسحية حديثة حول  املأمول. ويف هذا اخلصوص كشفت 
األوقاف  قبل جلنة  من  أجريت  اململكة،  يف  األوقاف  مشكالت 
املختصني  الرياض، على عينة مكونة من 85 شخصا من  بغرفة 
العربية  اململكة  يف  الوقفي  بالنشاط  عالقة  هلم  ممن  واملهتمني 

األسباب  من  أن  الدراسة  مشلتهم  ممن   %84 رأى  فقد  السعودية، 
وقد  والقوانني.  باألنظمة  تتعلق  إمنا  الوقف  ملشكالت  الرئيسية 
أوضح القائمون على الدراسة أن هذه النسبة العالية جتعل مشكلة 
ال  القطاع،  هذا  بالوقف أكرب مشاكل  اخلاصة  األنظمة  قصور 
سيما مع قدم األنظمة وقصورها عن مواكبة العصر، والغموض 
بعدم  العام  واالنطباع  موادها،  بعض  يكتنف  الذي  والتداخل 

حتقيقها مقاصد الوقف.
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5. تفاوت القضاة يف إثبات وقف بعض األعيان الوقفية، مثل: وقف النقود، والوقف املؤقت؛ مما يفوت اجملتمع فرصة اإلفادة من تلك الثروات.

4. حمدودية القضاة يف دوائر الوصايا واألوقاف: على الرغم من استحداث 9 دوائر قضائية متخصصة يف األوقاف والوصايا يف خمتلف 
احملاكم الشرعية بعدد من مناطق اململكة، إال أن تلك الدوائر حباجة إىل زيادة عدد القضاة فيها؛ نظرًا لكثرة القضايا املنظورة لديها، 

وتباعد جلسات التقاضي.

3. تطوير وثائق األوقاف القدمية: تعد وثيقة الوقف القاعدة الصلبة 
الذي حُيتكم  الدستور  أنها متثل  الوقف، كما  عليها  ُيبنى  اليت 

إليه وُيعمل مبوجبه. 
وبفضل جمموع النمو اإلجيابي يف قطاع األوقاف، يف اآلونة األخري، 
فقد حظيت وثيقة الوقف بالتطوير، من قبل اخلرباء واملختصني، 
واإلدارة،  واالقتصاد،  والقضاء،  واألنظمة،  الفقه،  جماالت:  يف 

والعمل اخلريي.

غري أن هناك الكثري من وثائق األوقاف، أعدت يف مراحل سابقة، 
ومل حتظ بالعناية اليت باتت حتظى بها الوثائق اجلديدة لألوقاف؛ 

مما تسبب يف إهماهلا، أو عدم فاعليتها، واحلد من كفاءتها.
ومن هنا تتأكد احلاجة إىل ضرورة تطوير وثائق األوقاف القدمية، 

مبا يتواءم مع متطلبات املرحلة احلالية، مع استشراف املستقبل.
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ثالثا: مجاالت التطوير في الجوانب اإلدارية :
تتنوع جماالت التطوير املتعلقة باجلوانب اإلدارية، فمنها ما يتعلق بنمط إدارة الوقف، ومنها ما يتعلق بأداء نظار الوقف، ومنها ما يتعلق باستثمار املوارد 

الوقفية وتنميتها، ومنها ما يتصل بالشفافية واإلفصاح املالي. وفيما يلي عرض ألهم تلك اجملاالت:

اإلدارات  إعطاء  وعدم   : األوقاف  إدارة  يف  املركزية   .1
متكنها  وموسعة؛  مرنة  صالحيات  لألوقاف  التنفيذية 
املمارسة  من كفاءة  الذي حيد  األمر  مهامها.  مباشرة  من 

اإلدارية يف جمال األوقاف.

3. حتديث أنظمة األرشفة، واالتصال، واملعلومات :  تتطلب 
حتديث  الشرعية،  احملاكم  لدى  املثبتة  األوقاف  وثائق 
الوصول  سهولة  حيقق  مبا  وحفظها؛  أرشفتها،  أساليب 
والبحثية؛  األكادميية  للجهات  إتاحتها  وتسهيل  إليها، 

ألغراض البحث العلمي.

2. ندرة الكوادر البشرية املتخصصة يف إدارة األوقاف :  وحاجة 
الكثري من العاملني يف القطاع الوقفي للمهارات واملعارف 
واالقتصادية،  واإلدارية،  واملالية،  والقانونية،  الشرعية، 

الالزمة إلدارة وحدات القطاع الوقفي.

احلكومي  الرمسي/  القطاع  يف  األداء  كفاءة  حتسني   .4
املعين بإدارة األوقاف اخلاضعة إلشراف اجلهات احلكومية 

واستثمارها وصرف ريعها 
يف  بالعاملني  خاص  وظيفي  كادر  استحداث  خالل  من 
األوقاف من خمتلف التخصصات الالزمة، حيقق هلم الرضا 
واألمان الوظيفي، وحيفزهم على رفع كفاءة األداء والعمل 

على تطويره.
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5. متكني مبادئ الشفافية واإلفصاح على مستوى األوقاف احلكومية واألهلية ، يتطلب القطاع الوقفي، وجود تقارير مالية منشورة معدة 
بطريقة حماسبية احرتافية، ومراجعة بواسطة مراجع قانوني أو جهة متخصصة يف جمال املراجعة احملاسبية، حبيث تعكس شفافية 
الذي يكتنف طبيعة اإلجراءات احملاسبية وشكلها وعدم وجود قوائم  الوقفية احلكومية واألهلية. فالغموض  املالي للمؤسسات  األداء 
مالية منشورة يتم من خالهلا التعرف على املركز املالي للمؤسسة وكل ما يتعلق بأدائها املالي يشكل أحدى اجملاالت اليت حتتاج إىل 
معاجلة وتطوير يف القطاع الوقفي. وتؤكد الدراسة املسحية اليت متت اإلشارة إليها آنفا حول مشكالت الوقف، أن أحد تلك املشكالت 

هي عدم تعامل إدارات األوقاف مببدأ الشفافية واإلفصاح فيما خيص حساباتها وميزانياتها.

لالحتياجات  املبينة  الدورية،   امليدانية  الدراسات  ندرة   .6
التنموية لكل منطقة من مناطق اململكة العربية السعودية، 
إن توجيه موارد مؤسسات القطاع اخلريي على وجه عام، 
والقطاع الوقفي على وجه خاص، بناء على نتائج دراسات 
يف  تسهم  بوصلة،  استحداث  شأنه  من  دورية،  ميدانية 
االحتياجات  نطاق  ويف  أمثل،  حنو  على  املوارد  توظيف 
التنموية املتجددة واملتنوعة حبسب املؤثرات يف كل منطقة 

من املناطق. 

حاجة  هناك  األوقاف،   استثمار  آليات  وتطوير  مراجعة   .8
تأجري  وتفادي  األوقاف  استثمار  آليات  وتطوير  ملراجعة 
األعيان الوقفية بأقل من أجرة املثل، وإعادة النظر يف عقود 
جانب  إىل  الوقف،  غبطة  حيقق  مبا  وحتديثها  احلكر، 
معاجلة ضعف القدرات املالية احملركة الستثمارات أمالك 
توفر  واستثمارية،  متويلية  مصادر  واستحداث  الوقف، 

التمويل الالزم لتحريك تلك االستثمارات.

7. ضعف آليات الرقابة على وحدات القطاع الوقفي، 
النظار  على  احملاكم،  لدى  املنظورة  القضايا  كثرة  مع 
آلية  وجود  الراهنة،  األوضاع  تتطلب  النظار،  وجمالس 
أعمال  على  والتدقيق  املتابعة  خالهلا  من  تتم  واضحة 
ملبادئ  وحتقيقًا  لذممهم،  تربئة  النظارة؛  وجمالس  النظار 
تعزيز  شأنه  من  وذلك  واإلفصاح،  واحلوكمة  الشفافية 
النظرة اإلجيابية جتاه قطاع األوقاف، ودحر مزاعم الفساد 

والتقصري، أو احلد من ذلك -إن وجد-.

9. تواجه اجلهات الوقفية مجلة من الصعوبات مع املصارف 
والبنوك، تتمثل يف: طول إجراءات وصعوبة فتح احلسابات 
ومنشورة  واضحة  آليات  وجود  وعدم  لألوقاف،  البنكية 
للجهات  البنكية  احلسابات  لفتح  الالزمة  للمتطلبات 
البنوك،  موظفي  اجتهادات  أمام  الباب  فتح  مما  الوقفية؛ 
والتفاوت يف املتطلبات الالزمة بني بنك وآخر، بل بني الفروع 

يف البنك الواحد. 
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رابعا : مجاالت التطوير المتعلقة بالواقفين واألعيان الوقفية :
تتنوع جماالت التطوير املتعلقة باجلوانب اإلدارية، فمنها ما يتعلق بنمط إدارة الوقف، ومنها ما يتعلق بأداء نظار الوقف، ومنها ما يتعلق باستثمار املوارد 

الوقفية وتنميتها، ومنها ما يتصل بالشفافية واإلفصاح املالي. وفيما يلي عرض ألهم تلك اجملاالت:

1. تطوير الصورة الذهنية عن القطاع الوقفي : 
ومعاجلة الَلبس املنطبع يف أذهان شرحية من الواقفني وتوهمهم بأن 
اجلهات احلكومية تضع يدها على األوقاف، وتتدخل يف شؤونها؛ 

مما يدفع البعض لإلحجام عن توثيق الوقف وإثباته لدى اجلهات 
الرمسية، وهذا اخليار )عدم توثيق الوقف رمسيًا(، له تبعات تؤثر 

سلبًا على األوقاف، على املدى القريب والبعيد. 

2. تطوير القدرة االبتكارية لدى الواقفين : 
ومعاجلة توجه نسبة معتربة من الواقفني حنو حصر أوقافهم على 
جماالت متكررة دون أخرى تتأكد احلاجة إليها، وضعف القدرة 
ذلك قصور  ومرد  متجددة،  إلبداع صور  األفراد  لدى  االبتكارية 
التنموي  الشمولي  بالدور  احمللية  الثقافة  وضعف  التوعية،  يف 
الرائد للوقف، وعدم اقتصار دور الوقف على بناء املساجد، ودعم 

مجعيات حتفيظ القرآن، أو تأدية حج، أو ذبح أضاح ، أو غري ذلك 
من املصارف اليت يتكرر إيرادها يف وثائق األوقاف، على الرغم 
أن هنالك  إال  املرتتب عليها،  والثواب  من أهميتهما وعظيم األجر 
حاجة لتوجيه الواقفني حنو مصارف تنموية أخرى تتأكد احلاجة 
ومضاعفتها، عرب خمتلف  التوعوية،  اجلهود  إليها، عرب تكثيف 

الوسائل. 

المتعلقة  والنظامية  الشرعية  الثقافة  تطوير   .3
بالوقف : 

الوقفي،  بالقطاع  اجلهات  خمتلف  اهتمام  تنامي  من  الرغم  على 
وإقبال أفراد اجملتمع على الوقف، نتيجة جمموع احلراك واجلهود 
الرامية إلحياء سنة الوقف يف اجملتمع، إال أن احلاجة تتأكد لتأهيل 

الواقفني باألحكام الشرعية، واملعارف القانونية، واإلدارية املتعلقة 
بالوقف. وقد أكدت الدراسة املسحية املشار إليها آنفا حول واقع 
وجود ضعف  نتائجها،  اململكة ومشكالته من خالل  الوقف يف 
يف املعرفة الشرعية بالوقف )83،3% من أفراد العينة أكدوا ذلك( 
وكذلك باملعرفة القانونية )89،3% من أفراد العينة أكدوا ذلك(.
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املتعلقة  التطوير  جملاالت  بالنسبة  أما 
باألعيان الوقفية فإنها تتمثل يف اآلتي :

1. إيجــــاد مصــــادر تمويل 
واستثمـــــــــــــار لألراضـــــي 
البيضـــــــــاء المـــــوقوفة : 
فبحسب دراسة أجرتها شركة 
فإن  املالية  لألوراق  املستثمر 
اململكة  يف  األوقاف  من   %54
عبارة  هي  السعودية  العربية 
عن أراٍض بيضاء ال تدر دخاًل، 
وقفية  أعيان  وجود  عن  فضاًل 
ومهجورة،  ومتهالكة  مهملة 
تتطـــــــلب مصـــــــــادر لتمــــــويلها 
واستمـــــرارها وتوظيفــــــها على 

حنو أمثل.

3. تنـــــــــــــويع األعيـــــــــــــان 
الموقــــــــوفة لتـــــــــواكب 
الصــــــــــــــــور المعـــــــاصرة، 

وتشمل :
أ . الوقـــف النقــــــــــدي، والوقف 

النقدي املؤقت.
ب . املؤسســــــات والشـــــــركات 

الوقفية.
ت .  األسهـــــــــــم ، والصنــــــــاديق 

االستثمارية.

2. إعـــــــــادة إعمـــــــــــــــار أو 
تجـــديد األعيــان الوقفية 

المهملة والمتهالكة.
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استشــــــراف مستقبل األوقـــــــاف في المملكــــــة العــــــربية 
السعودية

اقتصادات  أكرب  أحد  وباعتباره  السعودي،  االقتصاد  حجم  إىل  بالنظر 
العامل اإلسالمي، وما يتوفر فيه من ثروات تراكمت لدى فئات خمتلفة 
األموال  حجم  أن  حلقيقة  واستصحابًا  املاضية،  سنوات  عرب  اجملتمع  من 
املوقوفة ما يزال حمدودًا مقارنة حبجم الثروات واألموال املتحركة داخل 
االقتصاد الوطن السعودي، ومع التعويل الكبري على طاقة اخلري الكامنة 
يف اجملتمع السعودي مبختلف فئاته ومكوناته، واستنادًا إىل فكرة الوقف 
الدولة  يف  اجملتمعية  الثقافة  يف  الراسخة  واخلري  الرب  أعمال  إىل  والنزوع 
السعودية، فإن مستقبل القطاع الوقفي يبدو مبشرًا وواعدًا يف حال توفر 
الرغبة احلقيقية واإلدارة الفاعلة لدى اجلهات احلكومية واألهلية املشتغلة 
واملهتمة بهذا القطاع للنهوض به وتنمية وتطويره وصواًل إىل ممارسة وقفية 
متطورة على صعيد الدور املطلوب من األوقاف يف خدمة اجملتمع وتصديًا 

لقضاياه ومشكالته وما يستجد من نوازل تقتضي أن يكون للوقف دور 
فاعل حياهلا.

أن  جيب  مقتضياته  مع  والتعامل  الوقفي،  القطاع  مستقبل  إىل  النظر  إن 
القائمة  الوقفية  املمارسة  يف  اإلجيابية  اجلوانب  تعزيز  أساس  على  يقوم 
والبناء عليها، ومعاجلة جوانب القصور، واليت تشكل مصدرًا للتحديات 
املماثلة أمام هذا القطاع، مع األخذ بعني االعتبار حلالة استقرار األوضاع 
تأثري  حتت  تراجعها  وعدم  السعودية،  العربية  اململكة  يف  االقتصادية 
خمتلف الظروف، واملتغريات اليت تطرأ على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
واليت ميكن أن تنعكس سلبًا على عملية تنامي الدخول والثروات لدى 
أحد  والثروات، ميثل  الدخول  تنامى  أن  ذلك  خمتلف مكونات اجملتمع، 
أهم املتغريات الرئيسة الذي تبنى عليه التوقعات خبصوص تزايد النشاط 

الوقفي.

إىل  ليصل  األوقاف  قطاع  إلمناء  حاجة  هناك   •
350 مليار ريال يف عام 2030م كي يصبح ممواًل 
رئيسيًا للقطاع غري الرحبي السعودي، وممكنًا 
رئيسا لتحقيق هدفه يف املساهمة بالناتج احمللي 
غري النفطي بقيمة 21 مليار ريال سعودي تقريبًا.

تنمي  أن  لألوقاف  العامة  اهليئة  من  املتوقع   •
مليار   140 حوالي  إىل  العامة  األوقاف  حمفظة 
األوقاف  أكرب  مشابهة حلجم  وتصبح  سعودي، 

العاملية اليوم.

1.الفرص المتاحة لقطاع األوقاف وللهيئة العامة لألوقاف : 
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إن رؤية اهليئة العامة لألوقاف واسرتاتيجيتها متثل املدخل الرئيس للولوج 
العربية  اململكة  وفّعالة لألوقاف يف  زاهر وممارسة متطورة  إىل مستقبل 
السعودية، مبا يتفق وينسجم مع طموحات وغايات رؤية اململكة 2030م يف 
هذا اجملال، وذلك إذا ما توفرت الشروط املوضوعية اليت تضمن وتعزز من 
إمكانية حتقيق أهداف اهليئة العامة لألوقاف لالسرتاتيجية اليت تتبناها، 
حبيث تصل حبجم األوقاف العامة إىل 350 مليار ريال سعودي، أي بأكثر 
العمل  الشروط على  تلك  توفر  ويتوقف  من ستة أضعاف حجمها احلالي. 
على  مؤثرة  أصعدة، متثل جماالت  عدة  على  ملموس  تقدم  اجلاد إلحراز 
أداء القطاع الوقفي وتطوره، وهي تطوير البيئة التشريعية، وبناء القدرات 
واهلياكل التنظيمية، وبناء التحالفات والشراكات، وتوسيع وتنويع قاعدة 

النشاط الوقفي يف موارده ومصارفه، وتفعيل اخلطاب الوقفي نشرًا لثقافة 
الوقف وجتديدًا للوعي به وبأهميته ودوره يف خدمة اجملتمع.

وكل جمال من هذه اجملاالت حيتاج جلهد كبري واهتمام أكرب متكينًا 
له من ممارسة تأثريه يف عملية النهوض بالقطاع الوقفي وتطوير املمارسات 
واألنشطة اليت جتري يف إطاره، ذلك أن النجاح والتقدم يف كل جمال منها 
متطور  وقفي  لقطاع  أفضل  مستقبل  لضمان  والزمًا  شرطًا ضروريًا  ميثل 
وأكثر كفاءة وفاعلية يف القيام بدوره التنموي على الصعيدين االقتصادي 

واالجتماعي.

• إن العمل املطلوب إجنازه يف هذه اجملاالت يتضمن اآلتي:

الحاكمة  والتنظيمية  التشريعية  البيئة  تطوير  أواًل: 
والمنظمة لنشاط القطاع الوقفي :

ذلك أن أكرب املشكالت والتحديات اليت تواجه القطاع إمنا تتعلق 
باجلوانب التشريعية والتنظيمية، من حيث مجودها وتأخرها عن 
مواكبة واستيعاب املستجدات واملتغريات اليت حدثت يف خمتلف 

اجملاالت ذات الصلة املباشرة بالنشاط الوقفي.

تنفيذية  الئحة  بإقرار  للوقف،  النظامي  اإلطار  تفعيل  وميكن 
احلماية  توفري  يتضمن  حبيث  لألوقاف،  العامة  اهليئة  لنظام 
ويراعي  عليها،  التعدي  أشكال  كافة  من  لألوقاف  الكافية 
كذلك معطيات الواقع ومتغرياته، ويرجح من األحكام الفقهية 
القدمية واالجتهادات املعاصرة ما حيقق املصلحة املعتربة، ويناسب 
وحتديث  تطوير  يف  يشارك  أن  على  واحتياجاته  اجملتمع  ظروف 
هذه التشريعيات علماء الشريعة واألنظمة واالقتصاد واخلرباء يف 
جمال العمل الوقفي واخلريي؛ وذلك وصواًل إىل إطار نظامي مالئم 
ينطلق من األسس الشرعية، ويستوعب معطيات الواقع االقتصادية 
لالستجابة  الالزمة  املرونة  من  قدرًا  ويتضمن  واالجتماعية، 

للمتغريات املتعلقة ببيئة النشاط الوقفي بكل مكوناته. 
الوقف  ظله  يف  خيضع  املواصفات  بهذه  نظامي  إطار  فوجود 
أهم  من  يعترب  وكافية،  مرنة  واقعية  واضحة  وقواعد  ألحكام 
بدوره  والنهوض  الوقفي،  القطاع  تطوير  ومتطلبات  مقومات 
التنموي، حيث يضمن له هذا اإلطار استقرارًا ومنوًا يف نشاطه، 
والوسائل اليت حتقق له الكفاءة والفاعلية يف حتقيق أهدافه، بل 
ويف تشجيع وحتفيز أهل اخلري على االشرتاك يف النشاط الوقفي، 

وهم مطمئنون على أوقافهم.

إن املراجعة املستمرة للتشريعات املتعلقة بالوقف، بغرض تطويرها 
الصعيدين  على  تستجد  قد  اليت  باالحتياجات  للوفاء  مستقباًل 
حتقيقًا  أيضًا  املطلوبة  األمور  من  يعد  واالجتماعي،  االقتصادي 
يف  للوقف  الدائم  احلضور  لضمان  والالزمة  الضرورية  للمواءمة 
دائرة الفعل والتأثري، السيما وأن تطوير تشريعات وأنظمة الوقف 
بالتطبيق  يتعلق  بالغ األهمية فيما  نوعيًا  ذاته حتواًل  ميثل يف حد 
متثل  ما  غالبًا  املتطورة  فالتشريعات  املعاش،  الواقع  يف  العملي 

فاحتة عهد جديد ومستقبل زاهر.
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ثانيًا: بناء القدرات والهياكل التنظيمية على مستوى 
القطاع الوقفي ومكوناته :

إن من أبرز العوامل اليت يتوقف عليها مستقبل القطاع الوقفي يف 
واإلداري  املؤسسي  األداء  كفاءة  هو  السعودية  العربية  اململكة 

ومدى فاعليته.
 ويعتمد ذلك بدرجة أساسية على مستوى كفاءة العنصر البشري 
من جهة، وعلى اهلياكل التنظيمية املالئمة واحملكمة البناء من 
جهة ثانية، فضاًل عن بناء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة تساعد 
على حتقيق اجلودة يف عملية اختاذ القرارات، ووضع السياسات 

والربامج واخلطط املتعلقة بالقطاع من جهة ثالثة.

يف  قصور  من  يعاني  اململكة  يف  األوقاف  قطاع  فإن  الواقع  ويف 
هذه اجلوانب، األمر الذي يتطلب تصويب اجلهد التطويري حنوها 
يف  واملتخصصة  املؤهلة  البشرية  القدرات  من  املزيد  بناء  بهدف 
إدارة النشاط الوقفي، وكل ما يتعلق به من أعمال إدارية ومالية 
واستثمارية، وبناء اهلياكل التنظيمية املتطورة واملواكبة ألحدث 
ما انتهى إليه الفكر اإلداري التنظيمي، ومبا يتواءم مع معطيات 
العربية  اململكة  يف  واإلداري  واالجتماعي  االقتصادي  الواقع 
السعودية، وذلك على مستوى القطاع الوقفي على وجه العموم، 
اخلصوص،  وجه  على  الوقفية  والوحدات  املؤسسات  وإدارة 
اخلاص  املعلوماتي  اجلانب  القصور يف  معاجلة  وكذلك ضرورة 
قاعدة  بناء  على  اجلاد  العمل  من خالل  الوقفي  النشاط  مبجمل 
حبيث  اجملال،  هذا  يف  الوسائل  أحدث  على  تعتمد  معلومات 
أحناء  مجيع  يف  األوقاف  بقطاع  املتعلقة  اجلوانب  كافة  تغطي 
وطبيعتها  الوقفية  املوارد  حبجم  املتعلقة  تلك  سواء  اململكة، 
املتعلقة مبجاالت عمل  أو تلك  وأنواعها واستثماراتها وعائداتها، 
الوقف ومصارفه وأوجه انفاقه، أو بأنظمته وهياكله التنظيمية 

واإلدارية، فضاًل عن اجملاالت ذات األولوية يف توجيه موارد الوقف 
وقفًا حلاجات اجملتمع القائمة واملتجددة.

هنالك  فإن  الوقفي  القطاع  يف  البشرية  القدرات  لبناء  بالنسبة 
حاجة ماسة إىل تكثيف اجلهد يف هذا اجلانب من خالل التدريب 
والتأهيل الوظيفي، حبيث يتم تبين برامج متخصصة ومتكاملة 
ومتنوعة تهدف إىل تطوير وتنمية القدرات اإلدارية لدى العاملني 
يف القطاع الوقفي مبا يتالءم مع طبيعة العمل اإلداري وخصوصيته 

يف هذا القطاع . 

يتم  متخصصة  أكادميية  إنشاء  ميكن  اهلدف  هذا  ولتحقيق 
تأسيسها خصيصًا هلذا الغرض، حبيث تقوم األكادميية بإعداد 
وتنفيذ جمموعة من الربامج التدريبية املتخصصة يف جماالت العمل 
الوقفي، اليت تستهدف رفع كفاءة العاملني باملؤسسات الوقفية 
وإكسابهم  واملرؤوسني  فيها  القيادات  مستوى  على  واخلريية 
وطرق  وأساليب  مناهج  ألحدث  وفقًا  املطلوبة  العملية  املهارات 
املتخصصة يف  التدريب  ومراكز  معاهد  املستخدمة يف  التدريب 
اجملال، على أن حتدد الربامج التدريبية وتعمم وفقًا لالحتياجات 
الدراسات  عرب  حتديدها  ميكن  واليت  احلقيقية،  التدريبية 
امليدانية اهلادفة إىل الوقوف على خمتلف أوجه القصور والضعف 
ميكن  أيضًا  ضوئها  على  واليت  الوقفية،  املؤسسات  إدارة  يف 
حتديد نوعية الربامج والدورات التدريبية املطلوبة حبسب املستوى 
الوظيفي للمستهدفني بها ) قيادات عليا، قيادات وسيطة، عاملني 
تلك  يف  ويراعي  جديدة(.  كوادر  الوظيفي،  اهلرم  قاعدة  يف 
الربامج والدورات التدريبية التنوع من حيث املادة املقدمة، حبيث 
النظرية والشرعية  تتعلق مادتها باجلوانب  ثابتة  برامج  جتمع بني 
وبرامج  بالوقف،  املتعلقة  العامة  واملعارف  )القانونية(  والنظامية 
متغرية تتعلق مادتها باجلوانب الفنية واملهارية اخلاصة بإدارة عمل 
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من جماالت  آلخر  من جمال  الوقفية، حبيث ختتلف  املؤسسات 
أنشطة الوقف، ومن مرحلة إىل أخرى. وجيب أن تكون الدورات 
اليت تتضمنها الربامج التدريبية هذه دورات حتمية ترتبط بالرتقي 
يف السلم الوظيفي داخل املؤسسة الوقفية، حيث حيصل امللتحقون 
بهذه الربامج على شهادات تؤكد حصوهلم على اجلرعة التدريبية 

والتأهيلية املطلوبة.
فإنه  باألوقاف،  خاصة  بيانات  قاعدة  ببناء  يتعلق  فيما  أما 
هذا  تولي  بأنها  لألوقاف  العامة  اهليئة  تصريح  بإجيابية  يقرأ 
الوقفية  األعيان  كل  حصر  تنوي  حيث  خاصًا،  اهتمامًا  األمر 
كافة  عن  املعلومات  مجع  يف  جهدًا  ذلك  ويتطلب  وتسجيلها.  

وهذا  السعودية،  العربية  اململكة  أحناء  خمتلف  يف  األوقاف 
بيانات  بدوره يتطلب تبين مشروع وطين يهدف إىل توفري قاعدة 
ومعلومات تتعلق بقطاع األوقاف اململكة العربية السعودية، تشمل 
األوقاف املعروفة واملهجورة واجملهولة، حبيث يتم استنفار كافة 
على  وحثهم  اململكة،  وأحياء  ومدن  مناطق  يف  األوقاف  نظار 
تسجيل بيانات األوقاف اليت يديرونها، أو جتديد بيانات األوقاف 
جانب  إىل  هذا  منها،  اجلديد  تسجيل  على  واحلرص  املسجلة، 
عمل مسح ميداني شامل لألوقاف يف مجيع صورها وأشكاهلا 
أن  على  عامة(،  جهات  مؤسسات،  مجعيات،  )أفراد،  وجهاتها 

تشمل البيانات املطلوب احلصول عليها اآلتي:

1. حجم املوارد الوقفية.

6. عدد املوظفني العاملني 5. فئات الواقفني.
يف القطاع الوقفي.

7. جماالت استثمار 
املوارد الوقفية.

8. عمر األعيان الوقفية.

3. جماالت صرف املوارد 2. توعية األعيان الوقفية.
الوقفية.

4. عدد املستفيدين من 
الوقف وتوعيتهم
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11. النطاق اجلغرايف 
لألوقاف.

13.  القوائم املالية اليت تعكس املركز املالي للمؤسسات 
والوحدات التابعة لألوقاف.

14.  احتياجات اجملتمع احمللي يف خمتلف النطاقات 
اجلغرافية.

التشغيلية  التكاليف   .9
ونسبتها إىل ريع الوقف.

10. اخلطط 
االسرتاتيجية والتشغيلية.

12.  طريقة إدارة الوقف 
)النظارة(

والتخطيط  الوقف وحتليله،  بواقع  املتعلقة  الدراسات واألحباث  إجراء  األمر يف  واقع  واملعلومات يساعد يف  البيانات  توفر مثل هذه  إن 
لتطويره، واختاذ القرارات ووضع السياسات والربامج التطويرية له، واستشراف مستقبله من خالل خربة املاضي ومعطيات احلاضر. ولعل 
هذا يدخل ضمن أهداف ومهام اهليئة العامة لألوقاف، وهي املناط بها تسجيل مجيع األوقاف يف اململكة العربية السعودية، وحصر مجيع 

األموال املوقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، وذلك وفقًا ملا ورد يف املادة اخلامسة – الفقرتني األوىل والثانية- من نظامها.
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ثالثًا : بناء التحالفات والشراكات الوقفية :
مسات  من  مسة  يشكل  أصبح  والشراكات  التحالفات  بناء  إّن 
التعاطي والتفاعل مع القضايا والتحديات االقتصادية  العصر يف 

واالجتماعية على خمتلف األصعدة.
من  جمال  أي  يف  املاثلة  والتحديات  القضايا  مواجهة  أن  ذلك   
اجملاالت ال يتم إال بتضافر اجلهود املختلفة وتعاضدها وتكاملها 

فيما بينها.

 ويف جمال الوقف فإن األمر أدعى أن يؤخذ به لعظم التحديات 
والقضايا اليت يتصدى هلا مقارنة باإلمكانات والقدرات املتوفرة 

للمؤسسات الوقفية كل على حدة.
القطاع  بني  تنشأ  أن  والشراكات  التحالفات  هلذه  وميكن 
احلكومي والقطاع األهلي، وكذلك بني املؤسسات والوحدات 

الوقفية األهلية فيما بينها.

واألهلي  واخلاص  احلكومي  القطاع  بني  للشراكة  فبالنسبة   
العامة  اهليئة  هي  أطرافها  تكون  أن  ميكن  األوقاف  جمال  يف 
لألوقاف وإدارات األوقاف باجلامعات اليت هلا أوقاف يف اجلهات 
الصناعية،  التجارية  بالغرف  األوقاف  وجلان  احلكومية، 
الوقفية،  واملؤسسات  اخلاص،  للقطاع  ممثلة  املناطق  مبختلف 
تنسيقيًا  عماًل  الشراكة  تتضمن  حبيث  الوقفي،  للقطاع  ممثلة 
وكذلك  للوقف،  التنموي  بالدور  النهوض  يستهدف  مشرتكًا 
عماًل متويليًا مشرتكًا يوجه حنو اجملاالت احليوية ذات األولوية يف 
اجملتمع، واليت هي حباجة ألن يكون للوقف دور فاعل يف خدمتها 
أيضًا بني مؤسسات ووحدات  يتم  أن  ومتويلها، وهذا ما ميكن 
قطاع الوقف، حبيث يتم مجع األوقاف الصغرية يف كيان واحد 

ذات  اجملاالت  متويل  يف  جمتمعة  مواردها  ويوظف  بينها  جيمع 
األولوية اليت يستهدفها الوقف مبصارفه. 

وال شك أن مثل هذه التحالفات والشراكات من شأنها أن حتدث 
من  متكنه  اليت  واملرونة  القدرة  الوقف  يكسب  جذريًا  حتواًل 
التأثري  إحداث  على  قادرًا  وجتعله  أكرب  وفعالية  بكفاءة  العمل 

املطلوب منه.

عام  نشأتها  منذ  الكويت  يف  لألوقاف  العامة  األمانة  جتربة  إن 
استخدمتها كصيغة  اليت  الوقفية  والربامج  والصناديق  1993م، 
تنظيمية حتقق من خالهلا رؤيتها االسرتاتيجية، متثل دلياًل على 
جدوى قيام التحالفات والشراكات بني مكونات القطاع الوقفي.

الوقفي،  العمل  ملمارسة  أوسع  إطارًا  تتيح  الوقفية  فالصناديق   
ومن خالهلا يتمثل تعاون اجلهات الشعبية مع املؤسسات الرمسية 
املشاركة  إىل  تهدف  فهي  مشرتكة،  أهداف  حتقيق  سبيل  يف 
يف اجلهود اليت ختدم إحياء سنة الوقف عن طريق طرح مشاريع 
كل  ريع  وإنفاق  عليها،  الوقف  إىل  والدعوة  اجتماعية،  تنموية 
صندوق على غرضه احملدد، وذلك من خالل برامج عمل تراعي 
بني  فيما  وثيق  ترابط  إىل  باإلضافة  تنموي،  عائد  حتقيق أكرب 
األجهزة احلكومية ومجعيات  بها  تقوم  اليت  املماثلة  املشروعات 

النفع العام.

التنموي  الدور  تعظيم  يف  تسهم  أن  الصناديق  هذه  من  وينتظر   
الوقف،  مشاريع  بني  التكامل  حيقق  تنظيمي  إطار  يف  للوقف 
تطوير  يف  إسهامها  عن  فضاًل  بينها،  وينسق  األولويات  ويراعي 
العمل اخلريي من خالل طرح منوذج جديد ميكن االحتذاء به، 
إىل جانب عملها يف تلبية حاجات اجملتمع يف اجملاالت غري املدعومة 

بشكل مناسب. 
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منظومة  الوقفية من خالل  الصناديق  الشراكة يف  وتربز فكرة 
متارس  واليت  لألوقاف،  العامة  باألمانة  تربطها  اليت  العالقات 
ملشروعاتها  الرتويج  عن  فضاًل  والرقابة،  اإلشراف  عملية  عليها 
املختصة  احلكومية  اجلهات  مع  تربطها  اليت  وتلك  وبراجمها، 
عرب األنظمة اليت تضمها تلك اجلهات، وعرب التعاون معها لتحقيق 

املصلحة العامة ومحايتها.

 وكذلك العالقات اليت تربطها جبمعيات النفع العام اليت تشرتك 
معها يف األهداف، وبإمكانها القيام معها مبشروعات مشرتكة. 
والقائمة  بينها،  فيما  الوقفية  الصناديق  هذا فضاًل عن عالقات 
فهذه  مشرتكة،  مشروعات  القيام  وإمكانية  التنسيق  على 

املمارسة الوقفية املبتكرة ميكن العمل بها يف اململكة.
وعلى املستوى احمللي فإن جتربة شركة مكة لإلنشاء والتعمري، 

واليت هي يف األساس شراكة وقفية يف جمال اإلسكان، متثل 
الوقفية من خالل جتميع األوقاف  دلياًل على جدوى الشراكات 

الصغرية يف كيان واحد ومن ثم العمل على تنميتها وتطويرها.

إنشاء  وهو  الوقف،  مكونات  بني  للشراكة  آخر  جمال  ومثة 
»بنك وقفي« وهو ما تشتد احلاجة إليه يف إطار احلاجة إىل تطوير 
األعيان  بتعويضات  املتعلقة  تلك  خاصة  الوقفية،  األموال  وتنمية 
الوقفية اليت تتم إزالتها للمصلحة العامة، واليت مازال جزء منها 
حمفوظ يف وزارة املالية، فضاًل عن األموال الوقفية املتحفظ عليها 
بواسطة القضاء بسبب وجود قضايا حوهلا مازالت قيد النظر أمام 
احملاكم. وهذه األموال مجيعها، وبوضعها هذا؛ عرضة لتآكل 

قيمتها حتت تأثري ظروف التضخم إذا مل يتم تثمريها وتنميتها.

الوقفية  الموارد  قاعدة  وتنويع  توسيع   : رابعًا 
واستخداماتها :

تؤكد الرؤية اليت تستند إليها اسرتاتيجية اهليئة العامة لألوقاف 
اململكة  األوقاف يف  قطاع  حاجة ألمناء  هناك  أن  اململكة،  يف 
العربية السعودية ليصل حجمه إىل ثالمثائة ومخسني مليار سعودي 
األوقاف  مصارف  تنويع  أهمية  يؤكد  ما  وهو  2030م،  عام  يف 
واستخدامات ريعها، لتسهم يف تنمية خمتلف القطاعات، حبيث 
متعددة  تنموية  جماالت  على  الوقفي  اإلنفاق  نطاق  توسيع  يتم 
تتجاوز أوجه الصرف التقليدية لتشمل جماالت مرتبطة بأهداف 

التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

وبذلك فإنها حتاول أن تضع صورة إطارية ملا جيب أن يكون عليه 
مستقبل األوقاف يف اململكة العربية السعودية، وذلك من حيث 
مواردها واستخداماتها. وهذا األمر يستوجب بذل اجلهد يف عملية 
الوقفية وتنميتها عن طريق استقطاب موارد جديدة  املوارد  تعبئة 
أو  منقولة  أموااًل  القائمة، سواء كانت  املوارد  واستثمار  متنوعة 

غري منقولة، بغرض تكوين وتعظيم رأس املال الوقفي. 

وال شك أن عملييت االستقطاب واالستثمار لألموال الوقفية هما 
عمليتان متكاملتان تهدفان إىل توفري األموال الالزمة والكافية 
لتمويل األنشطة املتنوعة للوقف، وجيب أن يراعي فيهما التنوع، 
تنوع  خالل  من  الوقفية  األموال  يف  التنوع  قيمة  تتأكد  حيث 
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املنافع اليت يلزم أن حيققها الوقف بوجه عام. وجند ذلك حاضرًا 
بوضوح يف إطار الرؤية االسرتاتيجية للهيئة العامة لألوقاف، واليت 
من خالل  للوقف  واالقتصادي  االجتماعي  األثر  تعظيم  تستهدف 
بأهداف  ترتبط  متنوعة  مصارف  حنو  املوقوفة  األموال  توجيه 

التنمية.

إن حتقق مستقبل واعد ومبشر للقطاع الوقفي يف اململكة العربية 
لألوقاف،  العامة  للهيئة  االسرتاتيجية  للرؤية  وفقًا  السعودية 
واملستندة إىل رؤية اململكة 2030م يف جمال العمل اخلريي، إمنا 
يرتبط بشكل أساسي بعملية توسيع وتنويع قاعدة املوارد الوقفية 
وجماالت صرفها وإنفاقها. وهذه العملية بدورها خاضعة لتأثريات 
مجلة من العوامل املتعلقة باملؤشرات االقتصادية لالقتصاد الوطين 
السعودي، ومتطلبات اإلصالح االقتصادي الذي شرعت فيه الدولة 
استجابة للمتغريات االقتصادية والسياسية على الصعيدين الدولي 
واآلثار  العاملية  األسواق  البرتول يف  أسعار  واخنفاض  واإلقليمي، 
االقتصادية املرتتبة عليه، باإلضافة إىل االضطرابات السياسية يف 
أكثر من دولة يف املنطقة العربية، ألقت بتأثرياتها الظاهرة على 
املوازنة العامة للدولة يف جانيب اإليرادات والنفقات، األمر الذي 
ينتج عنه ظهور عجز فيها، اضطرت معه الدولة إىل اختاذ إجراءات 
للدولة  االنكماشية  االقتصادية  السياسة  تعكس  تقشفية  مالية 
حنو  توجهًا  السياسة  تلك  تضمنت  حيث  احلالية،  الفرتة  خالل 
واجلديدة،  القائمة  احلكومية  املشروعات  على  االنفاق  تقليص 
ورفعًا للدعم عن أسعار الوقود والكهرباء وحتريرًا هلا، واجتاهًا 

حنو فرض ضريبة القيمة املضافة. 

هذا إىل جانب االجتاه حنو التوسع يف تطبيق سياسة التخصيص 
املالئمة  القطاعات  من  عدد  حتديد  على  بالعمل  )اخلصخصة( 

للخصخصة، وتوسيع فرص القطاع اخلاص لالستثمار يف اجملال 
اخلدمات االجتماعية.

هذه املؤشرات باإلضافة إىل مؤشر التضخم السليب، خالل األشهر 
رفع  التذبذب يف ظل سياسة  من  ملزيد  مرشحًا  ومازال  املاضية، 
الدعم عن أسعار الطاقة، وفرض ضريبة القيمة املضافة ذات األثر 
التضخمي، يتوقع أن يكون هلا انعكاساتها على القطاع الوقفي 
قادمة،    لفرتة  استمرارها  حال  يف  والطويل  املتوسط  املدى  يف 
وبالتالي تقلص قدرة اجملتمع على تغذية املوارد الوقفية باملزيد من 
األصول املالية اليت ميكن أن تشكل رصيدًا إضافيًا لرأس املال 
الوقفي، هذا من جهة استقطاب موارد وقفية جديدة، أما من جهة 
أيضًا  ذلك  فإن  االستثمار  طريق  عن  أصاًل  القائمة  املوارد  تنمية 
يكون عرضة ملخاطر التضخم واملخاطر املرتبطة بظروف السوق 
إمنا هي يف  الوقفية  االستثمارات  وأن معظم  وتقلباتها، ال سيما 
الغالب  يف  ترتبط  عديدة  بعوامل  سوقه  تتأثر  الذي  العقار  قطاع 
بالقرارات احلكومة، واليت من أهمها فرض رسوم على األراضي 

البيضاء، مبا يف ذلك أراضي األوقاف.

من جانب آخر فإن ما تضمنته التوجهات االقتصادية واملالية اليت 
انتهجها الدولة، من اجتاه حنو ترشيد اإلنفاق احلكومي وتركيز 
مسؤولية القطاع العام على املهمات التنظيمية والرقابية، وما ينتج 
واجتماعيًا  اقتصاديًا  للدولة  التدخلي  الدور  تقليص  من  ذلك  عن 
للقطاع اخلاص يف  دور أكثر  وإعطاء  بالتوسع يف اخلصخصة، 
أكثر  تشتد  احلاجة  جتعل  العامة،  املنافع  وخدمات  سلع  توفري 
بدور  للقيام  عاتقه مسؤولية  على  وتضع  الوقفي،  القطاع  لتفعيل 
أكرب وأكثر تأثريًا يف تلبية حاجات اجملتمع، ال سيما وأن القطاع 
اخلاص الذي يسعى إىل تعظيم أرباحه، ال ميكن أن يوفرها إال 
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عليها  احلصول  جيعل  مما  والعائد،  التكلفة  مبدأ  أساس  على 
بواسطة طالبيها معتمدًا على قيمتها السوقية، واليت قد تكون 

غري متوفرة لبعض شرائح اجملتمع.

 ولذلك فإن هذا التحدي املطروح أمام القطاع الوقفي، وضرورة 
التصدي له، يشكل عاماًل حمفزًا يف االجتاه اإلجيابي هلذا القطاع 
ليتطور وينمو ويزداد دوره املطلوب منه، وذلك من خالل التكيف 
مع الظروف املعقدة اليت قد تعززها هذه املتغريات والتطورات على 

واليت تشكل  للدولة،  االقتصادية  والتوجهات  السياسات  صعيد 
واقعًا جيب أن يتفاعل ويتعامل معه القطاع الوقفي إن أراد أن يقوم 

مبا هو مطلوب منه جتاه اجملتمع ومشكالته وقضاياه.

خامسًا : تطوير الخطاب الوقفي الهادف إلى تجديد 
الوعي بالوقف ونشر ثقافته :

أ . إن تفعيل اخلطاب الوقفي يعد جزءًا أصياًل يف عملية استقطاب 
وتعبئة املوارد الوقفية. ذلك أن أوىل خطوات تلك العملية جيب أن 
تنطلق من فكرة إعادة الصورة اإلجيابية للوقف يف أذهان اجملتمع، 
ولن يتأتى ذلك إاّل بتبين خطاب وقفي تعريفي وتوجيهي وتعبوي، 
يتم فيه توظيف وسائل اإلعالم املختلفة ومنصات اإلعالم احلديث 
املعاصرة،  املسلمة  اجملتمعات  يف  الوقف  ثقافة  وإشاعة  نشر  يف 
بهدف  وذلك  اجملتمع،  ودوره يف خدمة  الوقف  بأهمية  والتعريف 

استقطاب الدعم املادي واملعنوي للمؤسسة الوقفية.

وجيب أن تتضمن عملية تفعيل اخلطاب الوقفي وضع خطة للتوعية 
إليه  والدعوة  اإلسالمية،  الشريعة  يف  ومكانته  اخلريي  بالوقف 
به  اإلميان  وتعميق  للمجتمع،  بالنسبة  وأهميته  مفهومه  وإيضاح 
وبرسالته، مع الرتكيز على طرح صيغ جديدة للوقف تتناسب مع 

متطلبات العصر ومقتضياته.

كما جيب أن تتضمن تلك العملية إنشاء بنك للمعلومات الوقفية، 
والدراسات  البحوث  نشر  يف  متخصصة  علمية  دوريات  وإصدار 
جملة  غرار  على  وموضوعاته  بالوقف  املتعلقة  العلمية  واألوراق 
بدولة الكويت،  العامة لألوقاف  األمانة  اليت تصدرها  )أوقاف( 
فضاًل عن تنظيم الندوات واملؤمترات وورش العمل اليت من شأنها 
أن تنهض باجملهود الفكري الكبري الذي يتطلبه تطوير الوقف 
الوقفي  بالنشاط  املتعلقة  القضايا  من خالل كافة  دوره  وتفعيل 
واخلريي. فكثري من أفراد اجملتمع رمبا يكونون راغبني وقادرين 
على وقف أمواهلم خلدمة جمتمعاتهم، ولكن غياب املعلومة قد 
الطاقة.  لديهم هذه  فتتعطل  الشأن،  قراراتهم يف هذا  على  يؤثر 
وهنا يربز الدور اإلخباري لإلعالم الوقفي الذي يقدم هلم املعرفة 
الكافية اليت متكنهم من التصرف اإلجيابي يف هذا اخلصوص.
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ب . الدور التوجيهي : وهو دور مكمل للدور اإلخباري التعريفي، 
ويشتمل على عدة عناصر تتمثل يف بناء الثقة بني اجلمهور واملؤسسة 
الوقفية، ويف خلق اجتاهات إجيابية وسط اجملتمع حنو الوقف، ويف 

التقليل من آثار الصورة السالبة جتاه النشاط الوقفي.
خالل  من  وتكتمل  البعض  بعضها  مع  العناصر  هذه  وتتكامل   

النشاط التعليمي والتثقيفي باستخدام الوسائط والوسائل اإلعالمية 
من  ممكن  قطاع  ألكرب  الوصول  إىل  يهدف  حنو   على  كافة، 
الرامية إىل تكريس  بالرسالة اإلعالمية  املستهدف  فئات اجملتمع 

ثقافة الوقف.
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التوصيات التنفيذية
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القطاع  واقع  لتشخيص  سعى  الذي  التقرير  ختام  يف 
ميثل  والذي  السعودية،  العربية  اململكة  يف  الوقفي 
اخلطوة األوىل يف طريق إصدار تقارير دورية تعكس 
لصناع القرار، ورجال األعمال، والباحثني واملهتمني، 
مدى كفاءة القطاع الوقفي، وانعكاساته اإلجيابية 
التنمية  يف  وأثره  اجملتمع،  وحدات  خمتلف  على 
القوة،  مكامن  بيان  مع  واالجتماعية،  االقتصادية 
املطلوب  واجملاالت  وتشجيعها،  تعزيزها  وبهدف 
وأعظم  فاعلية  أكثر  وقفي  لقطاع  وصواًل  تطويرها؛ 
التنفيذية  التوصيات  من  التقرير جمموعة  يقدم  أثرًا. 
لتمثل  ؛  الثالثة  القطاعات  يف  بعينها  جلهات  املوجهة 
املساهمات  جانب  إىل  ومساهمة  طريق،  خارطة 
الرامية ملزيد من اإلصالح والتمكني للقطاع الوقفي 

يف اململكة العربية السعودية.

التوصيات التنفيذية
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الهيئة العامة لألوقاف

مدققة  وإشرافها،  إلدارتها  اخلاضعة  لألوقاف  دورية  مالية  تقارير  إصدار   •
ومراجعة من مكاتب حماسبية وقانونية معتمدة، وإتاحتها للعموم.

• إصدار تقارير دورية باألنشطة والربامج واملبادرات، اليت تقدمها اهليئة العامة 
ريع  من خالل صرف  اهليئة،  خدمتها  اليت  اجملاالت  يعكس  ومبا  لألوقاف؛ 

األوقاف اخلاضعة إلدارتها وإشرافها.

• السعي لتعزيز ثقة األفراد باجلهات اإلشرافية على األوقاف.

بالشراكة مع هيئة  الوقفي  للقطاع  تنفيذية ممكنة  ولوائح  سن تشريعات   •
اخلرباء.

• بناء نظام إحصائي لألوقاف يف اململكة، ونشر تقارير إحصائية دورية عن 
القطاع مبختلف وحداته ومكوناته، وبالتعاون مع مجيع اجلهات ذات العالقة 
املالية،  السوق  العدل، هيئة  وزارة  املالية،  )وزارة  العالقة، وعلى وجه آكد: 
قطاع  يف  املتخصصة  اخلربة  بيوت  لإلحصاء،  العامة  اهليئة  النقد،  مؤسسة 

األوقاف، وجلان األوقاف(.
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• استحداث مؤشرات وإحصاءات خاصة بالقطاع غري الرحبي مبا فيه قطاع 
األوقاف.

• إصدار خارطة باالحتياجات التنموية بناء على دراسات مسحية ميدانية دورية 
لكل منطقة من مناطق اململكة؛ لتكون بوصلة موجهة لصرف عوائد قطاع 

األوقاف.
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• حث خطباء اجلوامع وأئمة املساجد؛ لتخصيص خطب ودروس دورية، عن 
الوقف: فضله، وأحكامه، وآثاره اإلجيابية على اجملتمع.

تتعلق  موضوعات  التعليمية  املراحل  خمتلف  يف  الدراسية  املناهج  تضمني   •
بالعمل اخلريي والتطوعي على حنو عام، والنشاط الوقفي على وجه خاص؛ 

لتنشئة أجيال ذات ارتباط وثيق ووعي بالعمل اخلريي والتنموي.

• استحداث مسارات يف برامج الدراسات العليا متخصصة يف جمال األوقاف 
يف كليات الشريعة واالقتصاد والقانون والعلوم السياسية واإلدارة.

• حتفيز أعضاء هيئة التدريس، وطالب الدراسات العليا؛ إلثراء احلقل املعريف 
يف القطاع غري الرحبي على حنو عام، والقطاع الوقفي على وجه خاص، من 
واملالية،  واالجتماعية،  والثقافية،  واالقتصادية،  الشرعية،  اجلوانب:  كافة 
احمليط  من  الوقف،  العاملية يف جمال  املمارسات  أحدث  ومواكبة  واإلدارية. 

اإلقليمي والعاملي.

وزارة الشؤون اإلسالمية 
والدعوة واإلرشاد



117

التوصيات التنفيذية

• استكمال مشروع إصدار نظام الشركات الوقفية وغري الرحبية.

• استكمال ختصيص دوائر لألوقاف والوصايا يف مجيع احملاكم الشرعية، 
وزيادة عدد القضاة بها.

• تفعيل مبادرة هندسة إجراءات األوقاف فيما يتعلق بالشراء والبيع واالستبدال، 
تسهياًل وتسريعا.

• إسناد مهام تقييم أصول األوقاف للهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين بالتعاون 
مع وزارة العدل، بداًل من أقسام اخلرباء باحملاكم.
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• حتفيز مؤسسات القطاع غري الرحبي على حنو عام، واملؤسسات الوقفية على 
حنو خاص، من خالل اإلعفاء من الزكاة، وضريبة القيمة املضافة.
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• الرتخيص لتأسيس بنوك وقفية.

• استحداث أنظمة مالية وقفية حتت إشراف مؤسسة النقد، على غرار قانون 
العهد املالية ملصرف البحرين املركزي.

• معاجلة تعطل أموال األوقاف املنزوعة واملستبدلة يف خمتلف املناطق.

لوائح  وإصدار  الوقفية،  للجهات  البنكية  فتح احلسابات  إجراءات  تسهيل   •
تنفيذية منظمة لعمليات اجلهات الوقفية يف املؤسسات املالية.
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• إعمال أدوات احلوكمة يف عمليات الوقف )اإلدارة والصرف واالستثمار(.

• ختصيص نسبة من مصارف املسؤولية االجتماعية؛ لتأسيس أوقاف تعمل على 
استدامة مساهماتها االجتماعية.

• تنويع االستثمارات، والدخول يف استثمارات البنى التحتية.

أوقاف  لتأسيس  اخلاص؛  القطاع  مؤسسات  من  جمموعة  بني  الشراكة   •
جديدة.

• االهتمام باملصارف االبتكارية والتنموية.

األوقاف القائمة

القطاع الخاص : البنوك، 
الشركات، المؤسسات
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of required skills and knowledge to work in the waqf sector. Also, the administrative 
structure of awqāf needs to be upgraded to stay abreast of the demands of modern 
management and the new formats of waqf, and a comprehensive database that 
covers all aspects of waqf activity needs to be developed.
Third: Waqf alliances and partnerships need to be developed. These can be formed 
between individual awqāf, as independent stand-alone units, and governmental 
agencies that supervise the waqf sector. The format of waqf funds could be used to 
combine the funds of various institutions and employ them to finance projects that 
respond to the needs of the society. 
Fourth: The resource base and uses of waqf revenues need to be expanded and 
diversified by attracting various new waqf resources and investing existing waqf 
resources to form, increase and make permanent a waqf capital base. It should be 
borne in mind that mobilizing waqf resources (attracting and investing) will be subject 
to the effects of the latest developments in the national economy and the requirements 
of economic reform that the Kingdom has embarked upon. This is all in response to 
economic and political variables both regionally and internationally. This matter also 
applies to the increased use of waqf resources and the ways they are spent. This is 
especially so as the need increases for a more effective waqf sector in particular and 
a more effective non-profit sector in general. 
Fifth: The waqf message needs to be upgraded to raise consciousness about waqf 
and to spread its culture. A plan needs to be developed to increase awareness of waqf 
and its importance, and knowledge should be disseminated about the fiqh of waqf and 
its organization and the procedures related to it. Effort should be made to deepen 
belief in it, its role and its mission. Special attention should be given to proposing new 
formats for waqf that are in line with the requirements of the current era. 
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6. The Future of Awqāf in the Kingdom of Saudi Arabia
The fifth section of the report focussed on the future of awqāf in the Kingdom. The 
report concluded that the future of the awqāf sector looks promising and encouraging. 
This is in case the governmental agencies and private entities connected to the 
sector have the real will to raise it up and to achieve effective waqf practices that 
can produce the desired effect. This conclusion is based upon the size of the Saudi 
economy and the resources available to it, the limited estimated amount of wealth 
that has been designated as waqf in the national economy compared to the amount 
of wealth circulating within the economy, as well as confidence in the great potential 
for charitable activity in Saudi society.  

6.1 Key Points of the Future Vision for the Waqf Sector in the Kingdom
1. updating laws and regulations consistent with the current needs.
2. Proper governance of the waqf sector with enhanced oversight and transparency.
3. Upgrading waqf activity and creating awareness about the importance of waqf.
4. Making waqf assets grow and providing attractive waqf products that incentivize 
the growth and diversification of waqf portfolios.
5. Efficient administration of waqf assets, with increased returns from their investment.
6. Diversified spending of waqf income on high impact social projects.
Guaranteeing a bright future and effective practices for awqāf in the Kingdom 
requires, depending on these six key points, needs a number of initiatives related to 
the following:
First:  Creating the proper legal and regulatory environment to govern, organize and 
direct waqf activities. This will require support for contemporary fiqh studies of waqf to 
support legislation related to waqf. 
Second: Organizational capacity and structures need to be built up at the level of the 
waqf sector and its components. That involves preparing qualified staff with a variety 
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regulatory issues related to waqf and are not able to develop new forms of waqf that 
would answer the various arising needs of development. This state of affairs calls for 
an advanced consciousness-raising program. There are also other areas that need to 
be addressed related to the waqf assets; for example, the high percentage of vacant 
lands and the presence of decrepit, abandoned and non-functional buildings among 
the waqf assets.  These require a combination of sources to fund, administer and 
operate these assets in order to help restore them so that they fulfil their intended 
functions.

5.3 Developing a Mechanism for Writing Waqf Documents
The report team conducted a survey of a number of specialists and persons involved 
in waqf activities that revealed numerous practices that need upgrading in the 
preparation of waqf documents. These include: conflict in the documents’ articles; 
failure to consult specialized experts; awqāf being set up with the intention of 
harming the founder’s heirs; failure to properly identify and define the boundaries 
of the asset being designated as waqf; failure to properly define the beneficiaries; 
stipulating impermanent beneficiaries; failure to investigate the various newly arising 
societal needs that should be addressed; reproducing the traditional beneficiaries 
even where there is little need for more of the same in a given locality; restricting the 
waqf trustee administrator and not giving him the necessary powers and flexibility; 
lack of awareness that multiple specializations are needed to properly administer a 
waqf; for example, knowledge of economics, management, accounting, laws and 
regulations. (This is more relevant to some awqāf than others.) Some waqf donors 
also lack proper awareness of the dangers of not officially registering their awqāf. 
The establishment of specialized waqf consultancies as well as the establishment of 
departments specializing in awqāf in the Sharīʿah courts have led to the development 
of new mechanisms and standardized waqf documents to reduce the errors in this 
area. 
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5. Areas of Development of the Awqaf sector in the Kingdom
5.1 Developing the Programs of the General Authority of Awqāf
The fourth section of the report highlights areas that need to be upgraded in the waqf 
sector of the Kingdom of Saudi Arabia. At the top of the list is the launching of the 
programs of the General Authority of Awqāf, whose establishment and charter were 
approved on 271437/2/H. It is hoped the General Board will address the weaknesses 
in the organizational and administrative structure that supports awqāf and that it 
will facilitate their adjustment to the developments currently being witnessed in the 
economic sectors of the Kingdom. The roles that the Board is expected to play in 
this regard include making waqf procedures easier, increasing the efficiency of the 
administration of awqāf under the supervision of the General Authority, upgrading 
the human capital specialized in awqāf, increasing the levels of transparency and 
disclosure on the part of official and private awqāf, particularly regarding financial 
performance; and measuring the efficiency of the sector and its contribution to local 
production. In addition, it should upgrade governance of the waqf sector and make it 
more effective, and it should develop channels of financing and investment to support 
the expansion of awqāf.

5.2 Raising the Consciousness of Waqf Patrons and Diversifying Awqāf and 
Their Expenditures 
As far as areas that need upgrading both waqf patrons and waqf properties, the 
foremost is the negative attitude that a segment of waqf patrons has toward the role 
government supervisory agencies play regarding awqāf. They resent the extent to 
which these agencies are involved in waqf affairs. As a result, some of them refrain 
from officially registering their awqāf. In addition, some are unclear about the difference 
between waqf and bequest (waṣiyyah), which may lead to a preference for bequest 
over waqf and deprive the society of the benefits of a waqf being executed at the 
present time. A great number of waqf donors lack knowledge of the Sharīʿah and 
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thought of as being the responsibility of the government. Examples include health 
care, educational services, academic research, housing, and support for national 
crafts and manufacturing and productive families. The waqf sector has also witnessed 
the establishment of a number of waqf foundations, corporations and entities that 
give awards nationally, regionally and internationally for best practices, governance, 
transparency and disclosure. Another positive practice that has been observed in the 
private sector is the establishment of waqf committees in the chambers of commerce 
and industry in various parts of the Kingdom. As of the date of the preparation of this 
report, twelve committees had been established while six more are expected. These 
committees have become increasingly active in last few years as evidenced in the 
convening of conferences, seminars, meetings and workshops devoted to issues and 
challenges facing awqāf and mechanisms for upgrading them and magnifying their 
role in the service of the economy and the society. The presence of waqf committees 
in the chambers of commerce and industry led to the establishment of the Awqāf 
National Committee in the Saudi Chambers in 1435H. The members were selected 
from the waqf committees of the local chambers of commerce and industry. The 
goal of the Awqāf National Committee, which comprises members of twelve local 
chambers of commerce and industry, is to reduce the problems facing awqāf in the 
Kingdom and to present quality initiatives that will serve the sector. It also seeks to fully 
coordinate the activities of the waqf committees of the local chambers of commerce 
and industry. The establishment of expert waqf consultancies is another example of 
positive practices in the private sector regarding the awqāf sector of the Kingdom. 
These waqf consultancies offer advice on Sharīʿah, regulatory, administrative and 
investment matters to those interested in establishing a waqf and to those working 
in the sector. They also hold workshops to upgrade the skills of waqf administrators 
and others concerned with awqāf. They also help set up waqf foundations that give 
out awards. 
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data. It is the primary reliable instrument for disclosure of information about eligibility 
organizations and charities data. It gives stakeholders and the public access to 
fundamental, demographic and financial information about charitable entities, 
providing thereby the highest levels of transparency. That is the hope, at least, when 
it becomes fully operative. In addition, the General Authority of Awqāf is undertaking 
a survey to develop official indices and statistical data about the non-profit sector that 
will become the statistical reference. It will serve researchers, executives and decision 
makers by providing modern value-added statistical products and services in accord 
with international standards and practices. 
Another aspect of governmental concern for awqāf is the efforts of supervisory 
agencies to take care of, maintain and develop the assets that have been designated 
as awqāf. A field study was conducted of neglected and unregistered awqāf. The 
public has been encouraged to report such neglected and unregistered awqāf by 
providing the incentive of a financial reward for anyone who provides information 
about them. This effort resulted in the discovery of a large number of awqāf throughout 
the country. Another example of governmental concern for awqāf is the approval by 
the Council of Ministers of the establishment of the King ʿAbd al-ʿAzīz Association of 
Waqf Libraries in Madinah. In addition, a partnership between the public, private and 
charitable sectors has been established; in the wake of that a number of research 
chairs and academic societies have been set up.  

4.2 Positive Practices on the Non-government Level
The efforts of the private and charitable sectors have backed the government sector 
in supporting awqāf with a number of notable positive practices. Among the most 
prominent has been the upgrading of the performance of waqf institutions, in their 
administration and investments, and in the establishment of waqf corporations and 
other modern forms of waqf. The expenditures of awqāf have also developed; waqf 
activity has begun to expand to provide new general services that were previously 
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12. Culture, sports and entertainment: Establishing and supporting cultural and sports 
academies, and supporting entertainment programs.

4.1 Positive Practices on the Government Level
Since it was first established, the Kingdom of Saudi Arabia has given attention to 
the awqāf sector. The report notes a number of positive practices that reflect the 
government’s concern about the awqāf sector and with having it play a more effective 
role. The kings of the Kingdom of Saudi Arabia, from the founder to his sons, as well 
as the men of the government, have been proactive in establishing awqāf that serve 
various development functions. This occurred in all the reigns, reflecting a belief in the 
importance of charitable work. In addition, due attention has been given to providing 
for the administrative and organizational aspects of the awqāf sector. This led to waqf 
affairs being given their own specialized administrative organization that organizes 
the awqāf, preserves them and works to develop and upgrade them so they fulfil the 
stipulations of the donors who established them. It also works to strengthen the role 
of awqāf in promoting social and economic development.  The Ministry of Justice 
has set up departments in nine Sharīʿah courts that specialize in cases involving 
awqāf in various parts of the Kingdom. This too reflects a belief in the importance of 
this sector by expediting the swift resolution of the cases involving it in the courts. In 
addition, a special committee has been formed to expedite waqf cases by codifying 
procedures related to the purchase, sale, transfer and substitution of waqf assets and 
by developing standardized documents to streamline those processes. On top of that, 
the judiciary has played a major role in providing legal protection for and preservation 
of awqāf. Likewise, the Ministry of Commerce is undertaking an extensive study 
to develop the final format of a project organizing non-profit corporations, which is 
expected to give greater leeway for the opening of waqf corporations. Regarding 
transparency, disclosure and governance, the Ministry of Labour has launched the 
national Ifṣāḥ Platform for information on local eligibility organizations and charities 
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research; providing scholarships; sponsoring the authorship, publication translation 
and distribution of books, preparing manuscripts from the Islamic heritage for 
publishing, supporting academic societies, research chairs, online schools and waqf 
libraries.
5. Specialized research and consultancy Centers: Establishing and supporting centers 
for expert research and consultancy in various specializations, and supporting their 
programs.
6. Housing: Building and supporting waqf housing projects in cities and villages in 
various provinces; providing housing for imams of mosques, muezzins and preachers 
of the Friday sermons as well as for recipients of social security, the families of martyrs 
and students of knowledge.
7. Health:  Building and supporting medical cities, hospitals and clinics; establishing and 
supporting centers for cancer treatment, heart surgery, dialysis, persons with special 
needs, those afflicted with leukoderma, patients with blood diseases and tumors; 
supporting anti-smoking campaigns, nursing homes, facilities for the handicapped; 
mobile clinics; medical caravans, and patient support groups. 
8. Local production, productive families, and entrepreneurship: supporting SMEs, 
entrepreneurs and productive families—materially and logistically—encouraging local 
production; giving incentives and prizes to excellent enterprises. 
9. Supporting talent and innovation: encouraging talent and innovation in various 
specialties. 
10. Food security: national production of various types of food: dairy products, poultry, 
eggs, bakeries, food and drink; cultivation of dates and various fruits; enterprises to 
preserve and distribute food; desalination plants; distributing food baskets.
11. Media and technology: Establishing and supporting constructive television 
channels and programs using various means; supporting smart programs related to 
awqāf, wills, etc.; developing software and specialized non-profit technical institutions; 
providing technical services to charities.  
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to appoint an individual to administer the waqf. 76.6% of waqf documents in the three 
cities stipulated a single administrator in 1437H as compared to 71.8% in 1438H.

4. Areas of Waqf Sector Activity in the Kingdom of Saudi Arabia
The research team studied eleven hundred (1100) waqf institutions and entities 
distributed across the localities, cities and provinces of the Kingdom of Saudi Arabia. 
The results reveal the areas that the waqf sector in the Kingdom actually supports 
as of the time the report was prepared. The purpose was to inform all the various 
stakeholders—decision makers, researchers, waqf endowers, donors and citizens—
regarding the various areas covered by the waqf sector as a whole. This will help 
improve the current incomplete mental picture regarding the areas supported by 
awqāf. Moreover, the areas detected may serve as a guide for new waqf endowers 
and donors to direct their awqāf toward innovative beneficial developmental areas for 
which there is a more urgent need and to make them more effective.  The following 
are the major areas that the waqf sector is currently working to support. Subdivisions 
of each major category are also mentioned.

1. Social Fields: establishing and supporting social committees, aiding the 
impoverished, freeing slaves, paying blood money, sponsoring orphans, providing 
training for convicts and inmates, helping those coming to marriage.
2. Dawah Fields: building and operating mosques; supporting Qurʾān memorization 
programs and centers for propagation of Islam; training and sponsoring Muslim 
preachers, educating those who come for ḥajj, ʿumrah and visiting Madinah. 
3. Relief and charity Fields: digging wells and providing water; providing food for 
fasting persons to break their fasts; furnishing poor people’s homes; buying cloths and 
school supplies for needy families; providing relief to victims of disasters.
4. Education and academic research Fields: building waqf universities, colleges, 
schools, and kindergartens; establishing university awqāf to support academic 
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1437H. In the following year the various types of real estate comprised 80.7% of all 
assets turned into awqāf, indicating an increased interest in turning assets other than 
real estate into waqf.
• Disbursement of Waqf Revenues: The waqf documents mentioned a variety of 
areas for disbursement of waqf revenues. These included maintenance of mosques, 
supporting programs for memorization of the Qurʾān, taking care of orphans, 
providing food for fasting persons to break their fasts, support of television channels 
and programs with specified purposes, interest-free loans, helping people to make 
ḥajj and ʿumrah and to get married, as well as printing books. By comparison, it was 
noticed that very little was earmarked to be spent in sectors important for development 
such as education and health. Only 0.8% of the waqf documents included spending 
on education while 1.4% included spending on health.   
• Ways of Benefitting from the Waqf: The benefit from some awqāf was directly 
from the waqf asset, as specified in 4% of all waqf documents, while 59% specified 
the benefit to come from the income generated by the asset; another 37% mentioned 
benefit from both the asset and its income across the three cities in 1437H. In 1438H, 
the number of awqāf in which the benefit was directly from the asset fell to 2.8%, while 
55.2% assigned the benefit to the income generated by the asset and 42% mentioned 
benefit from both the asset and its income. These findings indicate that the waqf 
donors prefer the benefit from the waqf to be indirect, which gives greater flexibility to 
the waqf in directing its income. 
• Paying Attention to Developing the Waqf Resources by investing a portion of 
the income; 63.1% of all awqāf in the three cities that comprised the study sample 
stipulated that a portion of the waqf income be earmarked for development and 
investment. The other 36.9% did not make a stipulation for that purpose in 1437H. 
The percentage of awqāf that stipulated a portion of the waqf income be earmarked 
for development and investment rose to 76.6% in 1438H. 
• The Method of Waqf Administration: The dominant approach of waqf donors was 
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the provinces, there is no database for them. Therefore, in its analysis of this 
sector, the report relied upon a survey conducted by its team of a sample of awqāf 
in the Kingdom of Saudi Arabia. The sample comprised one thousand forty (1040) 
waqf documents, which represent all the documents issued by waqf and bequest 
consultancies attached to the Sharīʿah courts of the cities of Riyadh, Madinah and 
Dammam in the years 1437H and 1438H. 
The analysis showed the following results:
• The total number of waqf documents in Riyadh in 1437H was 209 documents as 
compared to 348 documents in the next year, which scores an increase of 66.5%. 
• The total number of waqf documents in Madinah in 1437H was 312 documents as 
compared to 100 documents in 1438H, which scores a decrease of 64.1%. 
• As for Damam, the number of waqf documents in 1437H was 48 documents as 
compared to 23 documents in 1438H, which scores a decrease of 52%.  
• Waqf Type (Charitable/Family/Shared) in the Three Cities: The distribution was 
quite balanced in 1437H. The number of charitable awqāf was 33.7% of the total, 
shared awqāf were 33.5%, and family awqāf were 32.8%. The distribution became 
more differentiated in 1438; the number of shared awqāf was 43.3% of the total, 
charitable awqāf were 34.7%, and family awqāf were 22%.
• Gender Distribution of Waqf Endowers: Men dominated the Waqf sphere, with 
96.2% of all waqf documents being filed by men as opposed to 3.8% filed by women 
in 1437H in Madinah. The percentage of women rose to 21% as compared to 79% 
men in 1438H. In Damam, the percentage of women was 25% as compared to 75% 
of men in 1437H. The percentage of women increased slightly to 26.1% as compared 
to 73.9% men in 1438H. 
• Types of Waqf Assets: A variety of assets were turned into awqāf in the two years 
1437 and 1438H. They included various types of real estate, cash waqf, waqf of 
stocks and cash, as well as waqf of companies and institutions. However, real estate 
comprised the vast majority of assets turned into awqāf (95.7%) in the three cities in 
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in the Kingdom of Saudi Arabia. This is due to the fact that there is no comprehensive 
and official database of all waqf properties as of the date that this report was prepared. 
Although the estimates differ widely, the Minister of Labour and the Chairman of the 
Board of Directors of the General Authority of Awqāf declared at the beginning of 
1438H that the estimated size of the waqf sector in the Kingdom of Saudi Arabia is 
approximately 54 billion SR. The amount of the general awqāf (those administered 
by the General Authority of Awqāf) is 14 billion SR while the amount of awqāf 
administered by other entities is 40 billion SR. Real estate comprised 80% of the 
aggregate value of the official awqāf. The annual returns from these awqāf reached 
325 million SR. These returns are considered paltry as they only represent 2.3% 
of the estimated amount of the awqāf administered by the General Authority. Only 
25% of all awqāf had been registered in computerized records as at the beginning of 
1437H. Regarding expenditure from the revenue earned of the awqāf supervised by 
the General Authority, it was determined that only 13.1% of it was spent in the areas 
designated. The vast majority of revenue (86.9%) were reinvested in order to further 
developing of waqf resources.
One of the most important conclusions of the report regarding the current state 
of official awqāf in the Kingdom is that the size of the sector is small compared to 
the overall size of the Saudi economy. The contribution of the non-profit sector to 
the gross domestic product is no more than 0.3% as compared to the international 
average of 6%.

3.3 Analysis of the State of Private Awqāf
What is meant by private awqāf in this report is awqāf administered by individuals, 
non-profit organizations and charities. Regarding awqāf administered by charities, a 
recent study published in 1438H by the King Khalid Charitable Foundation revealed 
that awqāf comprise 49% of the financial resources of charitable foundations in the 
Kingdom. As for awqāf administered by individuals, which are distributed throughout 
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3.1 The Development of the Official Institution of Waqf in the Kingdom of Saudi 
Arabia
The report reveals the government attention paid to waqf through monitoring the 
development of official waqf institution since the establishment of the Kingdom of 
Saudi Arabia in the reign of King Abdul Aziz —may Allah have mercy upon him—up 
to the approval of the Council of Ministers on the system of the General Authority 
of Awqaf on 251437/2/H. The most important developments in this regard include 
the establishment of the first Department of Awqaf in 1344H, then the issuance of 
various edicts and decrees regulating awqāf during the period from 1349H to 1355H; 
then the establishment of the Ministry of Hajj and Awqāf in 1381H, followed by the 
issuance of the system of the Higher Council of Awqāf in 1386H; then the Executive 
Regulations for it in 1393H. Matters continued according to that general structure until 
the Ministry of Awqāf was separated from the Ministry of Hajj in 1414H. The former 
was renamed as the Ministry of Islamic Affairs, Awqāf, Dawah and Guidance, where 
the Department of Awqaf Affairs was entrusted to the Ministry›s Agency for Awqaf 
Affairs, which included the General Secretariat of the Higher Council of Awqāf and 
the General Secretariat of the Higher Council of Waqf Housing Projects (Arbiṭah). 
However, the most important institutional development in waqf sector occurred with 
approval of the establishment of the General Authority of Awqāf in 1431H and the 
approval of its regulation in 1437H. This was an expression of the authorities’ belief 
in the importance of the independence of waqf as an institution due to the importance 
of its functions and roles.

3.2 Analysis of the State of General Awqāf in the Kingdom of Saudi Arabia
What is meant by “general” awqāf—for the purpose of this analysis—is the awqāf 
administered and supervised by the General Authority of Awqāf. The resources of 
these awqāf are mostly directed toward achieving general benefits. Experts on the 
waqf sector and those who are concerned about it have different estimates of its size 
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2. The Waqf Sector is a Primary Supporter of the Economic and Social Roles
The first section of the report clarifies the civilizational role of waqf and its economic 
and social goals in addition to the importance of its current role in confronting the 
challenges facing Islamic societies in the economic and social levels and especially 
the sector role in supporting the role of the government sector in financing general 
services projects that fulfil the needs of a wide segment of people in the society.

3. Analysis of the Current State of the Sector in the Kingdom of Saudi Arabia
The second section of the report analyses the actual state of awqāf in the Kingdom of 
Saudi Arabia starting with a historical review of waqf activity, which has a deep roots in 
the Kingdom and which based on the accumulated Islamic heritage witnessed by the 
land of the Two Holy Mosques over several centuries to the establishment of modern 
Saudi Arabia which paid particular attention to awqāf since it was first established. 
The analysis of the current state of awqāf in the Kingdom required dealing with the 
most important aspects of waqf activity. This includes its legislation, size, trends, 
challenges and problems facing it and its future.
The importance of this analysis is that it represents an introduction to the state 
of awqāf in the Kingdom, and a mean of diagnosing its condition. It also provides 
knowledge of the aspects that require upgrading in order to achieve an effective 
waqf sector that contributes to the service of the society and its development. The 
analysis process has been very difficult in the absence of a reliable database about 
waqf sector in the Kingdom. To resolve this, the report relies mainly upon information 
derived from analysis of a sample of the contents of Waqf documents, field visits to 
waqf institutions, research and consultancies centers which are specialized in waqf, 
in addition to the outcome of conferences, seminars and meetings. In addition, a 
number of workshops were held with executives of waqf institutions and in addition 
to the participation of  experts, judges, academics and practitioners.  well as experts, 
judges, academics and practitioners. 
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1.Preface 
The report of waqf economics comes at a time when the Kingdom of 
Saudi Arabia is anticipating new, promising, and hopeful horizons in 
the form of 2030 Vision which aspires to build a stronger and more 
prosperous nation, and  by the help of Allah to create a brighter 
future. It does so based upon the natural and human resources 
that Allah has blessed this land with, along with numerous, 
geographical, civilizational, social and economic elements which 
relies upon three key axes: a vital society, prosperous economy, 
and ambitious nation. The Vision depends on the non-profit 
sector to achieve a number of its goals, and awqāf represent the 
backbone of this sector  which need innovative institutional and 
regulatory initiatives in order to turn these potentials into a visible 
reality and to spread its good effects to all members of the society. 
From this point on, this report derives its importance from the 
promising potentials of this sector in the national economy. The 
report contains an assessment of the current state of the awqāf 
sector in the Kingdom of Saudi Arabia, as well as expectations for 
its future through five axes which provide an integrated picture of 
the reality of the sector. It will help those staff in the sector and those 
who are concerned with upgrading its role and its contribution in 
serving the society and in providing a realistic picture of the actual 
state of the sector as well as the role assigned to it in the Vision of 
the Kingdom of Saudi Arabia.         
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