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ملدمت 

س  محاوز الخلٍس

أبسش الىخائج 

أهم الخىصُاث 



 مقدمة

س هخاج مؼسوع • ت الصىاعُت باإلاىؼلت في الغسفت بحثي ممىل مً لجىت ألاوكاف الخلٍس  الؼسكُتالخجاٍز

س بمؼازهت • م جم ئعداد الخلٍس ت وباػساف عام ( عبد اللُىم الهىدي: ًسأطه)بحثي فٍس ولجىت اطدؼاٍز
 عبد هللا بً دمحم العمساوي . د.أمً 

س في ئعداده، اعخمد • وصعىبت الىصىل ئلى للؼاع ألاوكاف، ظل عدم جىافس كاعدة بُاهاث في الخلٍس
 :  آلاجُتالبُاهاث الالشمت، على ألاطالُب 

ازاث اإلاُداهُت • ت واإلاساهص الجهاث الىكفُت واإلاإطظاث اإلااهحت، ألبسش الٍص تاإلاخخصصت، الاطدؼاٍز  .ولجان ألاوكاف في الغسف الخجاٍز

س •  خالل فترة أعدادهاإلاؼازهت في اإلاإجمساث واإلالخلُاث وحللاث الىلاغ اإلاىعلدة حىل مىطىعاث الخلٍس

 جىؼُف أدبُاث ألاوكاف في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت•

سجىفُر وزغ عمل مخخصصت جخعلم •  ببعع محاوز الخلٍس

اض، الدمام)دزاطت جحلُلُت مخعملت لىزائم ألاوكاف في زالزت مدن •  1438-1437لعامي ( اإلادًىت، الٍس



 محاور التقرير الخمسة

 

 في اإلاملىتألاوكاف والاحخماعي الىاعد للؼاع الاكخصادي الدوز 1.

جؼىز اإلاإطظت )جحلُل الىطع الساهً للؼاع ألاوكاف في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت 2.
 (ألاهلُت، واكع ألاوكاف العامت، واكع ألاوكاف اإلاملىتالسطمُت للىكف في 

 (اللؼاع الخاصو على مظخىي الخيىمت، )في كؼاع ألاوكاف اإلامازطاث ؤلاًجابُت 3.

س كؼاع ألاوكاف في 4.  (هُئت ألاوكاف، الىاكفين، بِئت ألاوكاف)اإلاملىت مجاالث جؼٍى

 (الخىصُاث)الظعىدًت مظخلبل ألاوكاف في اإلاملىت العسبُت 5.
 

 

 



 أبرز النتائج
 :  اإلاحىز ألاول 

 الدوز الاكخصادي والاحخماعي الىاعد للؼاع ألاوكاف في اإلاملىت
 

ت، بل ٌؼمل مظاهدة اللؼاع 1. ل ال ًلخصس دوز كؼاع ألاوكاف على دعم ألاعمال الخيًر الخيىمي في جمٍى
 .حمُع أفساد اإلاجخمعمؼسوعاث الخدماث العامت، التي جلبي حاحاث 

عدد مً مظتهدفاتها على العمل غير السبحي، الري ًمثل كؼاع ألاوكاف في جحلُم  2030حعىل زؤٍت اإلاملىت 2.
 .الفلسي عمىده 

 الى زفع 3.
ً
 ٪٥٪ ئلى ١مظاهمت اللؼاع غير السبحي في ئحمالي الىاجج اإلاحلي مً أكل مً تهدف السؤٍت جحدًدا

 
 

 
 



 أبرز النتائج
 :  اإلاحىز ألاول 

 جحلُل الىطع الساهً للؼاع ألاوكاف في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت 
 

 (لألوكاف وحهاث حيىمُت أخسي العامت الهُئت عليها حؼسف التي )ألاوكاف العامت •
ال طعىدي، حؼسف الهُئت على   54العامت كُمت ألاوكاف 1.  ملُاز منها 14ملُاز ٍز
ل 2ً.

َّ
 مً ألاوكاف التي حؼسف عليها الهُئت% 80العلاز ما وظبخه مث

ت 3. ال طعىدي  325بلغ حجم عائداتها الظىٍى  %(.2.3)ملُىن ٍز

 .اإلاىازد الىكفُتلخىمُت ، %86.9اطدثماز اليظبت ألاهبر أعُد ، فُما على اإلاصازف اإلاظتهدفت% 13.1أهفم مً هره العىائد 4.

تأو اإلاإطظاث والؼسواث غير السبحُت والجمعُاث ًدًسها ألافساد التي )ألاوكاف ألاهلُت •  (الخيًر
ال طعىديملُاز  300جخجاوش أصىلها 1.  ٍز
ت في مً اإلاىازد % 49حظهم في  2.  .اإلاملىتاإلاالُت للمإطظاث الخيًر
 ال ًىحد معلىماث ئطافُت عً خصائص ألاوكاف ألاهلُت3.

 .ػاملت لللؼاعبُاهاث عً حجم اللؼاع وأهمُخه الاكخصادًت بظبب عدم جىافس كاعدة جلدًساث احتهادًت مخفاوجت ىحد ج•

 



 أبرز النتائج
 :  اإلاحىز ألاول 

 جحلُل الىطع الساهً للؼاع ألاوكاف في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت 

 الدزاطت اإلاسخُت لألوكاف ألاهلُت

وزُلت وكفُت صادزة عً مياجب الاطدؼازاث اإلاخخصصت في ألاوكاف والىصاًا باإلاحاهم  1040بلغ حجم العُىت •

اض، واإلادًىت اإلاىىزة، والدمام، في عامي : الؼسعُت في ول مً  .هـ1438و 1437الٍس

 

 المدينة/العام الرياض المدينة المنورة الدمام االجمالي 

569 48 312 209 1437 

471 23 100 348 1438 

 االجمالي 557 412 71 1040



 أبرز النتائج

 :  الثاوياإلاحىز 

 جحلُل الىطع الساهً للؼاع ألاوكاف في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت 

 هىع الىكف: الدزاطت اإلاسخُت لألوكاف ألاهلُت
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 أبرز النتائج

 :  اإلاحىز الثاوي 

 جحلُل الىطع الساهً للؼاع ألاوكاف في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت 

 الىاكفىن وألاصىل اإلاىكىفت: الدزاطت اإلاسخُت لألوكاف ألاهلُت
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1437المدينة  1438المدينة   1437الدمام   1438الدمام    

96.2 رجال 79 75 73.9

3.3 نساء 21 25 26.1
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محل  أسهم مزرعة قاعة شركة العقارات
 تجاري

أوقاف 
 نقدية

 كتب

1437عام   94.4 0.8 0 1.1 0.2 0.2 0.2 3.3

1438عام   79.7 0.4 0.2 0.2 2.1 0.8 3.1 0.2



 أبرز النتائج

 :  الثاوياإلاحىز 

جحلُل الىطع الساهً للؼاع 
ألاوكاف في اإلاملىت العسبُت 

 الظعىدًت 

الدزاطت اإلاسخُت لألوكاف 
 أوحه الصسف: ألاهلُت
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 المساهمة في دفع دية المتل الخطأ

 دعم الجمعيات والمشاريع الخيرية

 أعمال ومشاريع التثميف والتوعية

 تجهيز الموتى

 الزوجة واألبناء واأللارب

 تنمية المعارف والمهارات ألفراد األسرة

 دعم البحوث واالستشارات

 (الهدسة، والطب)نشر العلم الطبيعي 

 دعم الصناديك العائلية

 المعسرون والسجناء

 نشر العلم الشرعي والدعوة إلى هللا

 دعم المنوات واإلعالم

 تمديم المروض الحسنة

 بناء المدارس ودور العلم

 مساكن األلارب وغيرهم

 طباعة المصاحف والكتب

 اإلعانة على الزواج

 الحج والعمرة

 الخدمات الطبية

 تعليم الجاليات

 تعليم المرآن والسنة والعلوم الشرعية

 حفر اآلباء وسميا الماء

 الفمراء والمساكين

 بناء المساجد ورعايتها

 إفطار الصائمين

 األضاحي

 كفالة األيتام وأمهاتهم

 تحفيظ المرآن الكريم

 أوجه البر واألولوية لأللارب

 أوجه البر بإطالق

 1438عام 

 1437عام 



 أبرز النتائج

 :  الثاوياإلاحىز 

 جحلُل الىطع الساهً للؼاع ألاوكاف في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت 

 طُاطت جىمُت ألاوكاف: الدزاطت اإلاسخُت لألوكاف ألاهلُت

 

 

63.1 

36.9 

 1437عام 

 نسبة األوقاف التي خصصت نسبة من الريع للتنمية واالستثمار

 نسبة األوقاف التي لم تخصص نسبة من الريع للتنمية واالستثمار

76.6 

23.4 

 1437عام 



 أبرز النتائج

 : اإلاحىز ألاول 

 جحلُل الىطع الساهً للؼاع ألاوكاف في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت 

 أطلىب ؤلادازة: الدزاطت اإلاسخُت لألوكاف ألاهلُت

 

 

72.9 

27.1 

 1437عام 

 نسبة األوقاف التي شكلت مجلس النظارة نسبة األوقاف التي عينت ناظر فرد

71.8 

16.6 

 1438عام 



 أبرز النتائج

 :  الثالثاإلاحىز 

 اللؼاع العام: كؼاع ألاوكافاإلامازطاث ؤلاًجابُت في 

 (جىج باوؼاء الهُئت العامت لألوكاف)ألاوكاف الاهخمام الخيىمي للدولت بلؼاع •

 ألاوكافدوائس كظائُت للىظس في كظاًا جخصُص •

 السبحيالهُئت العامت لإلحصاء إلػالق مإػساث وئحصاءاث زطمُت خاصت باللؼاع غير طعي •

 (غير السبحُت/ الىكفُت )الؼسواث مؼسوع هظام •

 



 أبرز النتائج

 :  الثالثاإلاحىز 

 اللؼاع الخاص: كؼاع ألاوكافاإلامازطاث ؤلاًجابُت في 

ت •  الصىاعُتلجان لألوكاف في الغسف الخجاٍز

ت مخخصصت في جأطِع •  ألاوكافبُىث خبرة ومساهص بحثُت واطدؼاٍز

 جأطِع اإلاإطظاث والؼسواث الىكفُت، وجمىين وكف ألاطهم والىلىد •

 الصىادًم الىكفُت اإلاسخصت مً هُئت الظىق اإلاالُت•

 



 أبرز النتائج

 :  السابعاإلاحىز 

س اإلاؼلىبت في   كؼاع ألاوكافالخحدًاث ومجاالث الخؼٍى

عاث، جخعلم باألهظمت : جىظُمُت• اإلاإطظاث أداء اإلاإطظُت والسكابت على والخىهمت والدؼَس
 الىكفُت

وئدازة ألاوكاف،  وألاداء الىاكفين، بميىهاث محفظت ألاوكاف، وػبُعت جخعلم : حؼغُلُت  •
 الىكفُتالاطدثمازي للمإطظاث 

ص الثلت في اإلاإطظت الىكفُت، : أخسي • ئعداد اطتراجُجُت دزاطاث فله الىكف وهىاشله، حعٍص
س كؼاع ألاوكاف، وجسجِب  اث اليؼاغ لخؼٍى  الىكفيأولٍى

 



 أبرز النتائج

 :  الخامعاإلاحىز 

 الظعىدًتاطدؼساف مظخلبل ألاوكاف في اإلاملىت العسبُت 

س • عُت والخىظُمُت الخاهمت جؼٍى  ليؼاغ كؼاع ألاوكافالبِئت الدؼَس

 اللدزاث والهُاول الخىظُمُت على مظخىي كؼاع ألاوكاف وميىهاجهبىاء •

 الىكفُتبىاء الخحالفاث والؼساواث •

ع كاعدة اإلاىازد الىكفُت •  واطخخداماتهاجىطُع وجىَى

ادة الىعي •  بالىكف ووؼس زلافخهٍش



 أهم التوصيات

 

 الهُئت العامت لألوكاف

س مالُت دوزٍت لألوكاف الخاطعت إلدازتها وئػسافها، مدكلت ومساحعت مً 1. ئصداز جلاٍز
 .مياجب محاطبُت وكاهىهُت معخمدة، وئجاحتها للعمىم

ىت للؼاع ألاوكاف 2.
ّ

عاث ولىائح جىفُرًت ُممى  .الخبراءبالؼساهت مع هُئت طً حؼَس

س ئحصائُت دوزٍت عً اللؼاع بمخخلف 3. بىاء هظام ئحصائي لألوكاف في اإلاملىت، ووؼس جلاٍز
 العالكتمع حمُع الجهاث ذاث بالخعاون وحداجه وميىهاجه، 

 

 



 أهم التوصيات

 الهُئت العامت لإلحصاء

 .اطخحدار مإػساث وئحصاءاث خاصت باللؼاع غير السبحي بما فُه كؼاع ألاوكاف•

 وشازة العمل والخىمُت الاحخماعُت

ت بىاء على دزاطاث مسخُت مُداهُت • ليل مىؼلت دوزٍت ئصداز خازػت باالحخُاحاث الخىمٍى
 .لصسف عىائد كؼاع ألاوكافمىحهت لخيىن بىصلت مً مىاػم اإلاملىت؛ 

 وشازة الؼإون ؤلاطالمُت والدعىة وؤلازػاد

فظله، : عً الىكفدوزٍت لخخصُص خؼب ودزوض اإلاظاحد حث خؼباء الجىامع وأئمت •
 .على اإلاجخمعوآزازه ؤلاًجابُت وأحيامه، 

 



 أهم التوصيات
 الخعلُموشازة 

جظمين اإلاىاهج الدزاطُت في مخخلف اإلاساحل الخعلُمُت مىطىعاث جخعلم بالعمل الخيري والخؼىعي •
على هحى عام، واليؼاغ الىكفي على وحه خاص؛ لخيؼئت أحُال ذاث ازجباغ وزُم ووعي بالعمل 

 .الخيري والخىمىي 

 والاطدثمازوشازة الخجازة 

 .مؼسوع ئصداز هظام الؼسواث الىكفُت وغير السبحُتاطخىمال •

 اإلاعخمدًًالهُئت الظعىدًت للملُمين 

 مً أكظام الخبراء بالخعاون ئطىاد مهام جلُُم أصىل ألاوكاف للهُئت •
ً
مع وشازة العدل، بدال

 .باإلاحاهم



 أهم التوصيات
 العدلوشازة 

 .كظاتهاجخصُص دوائس لألوكاف والىصاًا في حمُع الخاهم الؼسعُت، وشٍادة عدد اطخىمال •

• 
ً
 جفعُل مبادزة هىدطت ئحساءاث ألاوكاف فُما ًخعلم بالؼساء والبُع والاطدبدال، حظهُال

ً
عا  .وحظَس

 والدخلالهُئت العامت للصواة 

بت السبحي، وخاصت اإلاإطظاث الىكفُت، جحفيز مإطظاث اللؼاع غير • مً خالل ؤلاعفاء مً الصواة، وطٍس
 .اللُمت اإلاظافت

 الظعىديوشازة اإلاالُت ومإطظت الىلد العسبي 

 .لخأطِع بىىن وكفُتالترخُص •

ً اإلاسهصي اإلاإطظت، أهظمت مالُت وكفُت جحذ ئػساف اطخحدار •  .على غساز كاهىن العهد اإلاالُت إلاصسف البحٍس

 .حعؼل أمىال ألاوكاف اإلانزوعت واإلاظدبدلت في مخخلف اإلاىاػممعالجت •



 أهم التوصيات

 ألاوكاف اللائمت

 (.ؤلادازة والصسف والاطدثماز)أدواث الخىهمت في عملُاث الىكف ئعمال •

ع •  .الاطدثمازاث، والدخىل في اطدثمازاث البجى الخحخُتجىَى

تالاهخمام • ت والخىمٍى  .باإلاصازف الابخياٍز

 اإلاإطظاثالبىىن، الؼسواث، : اللؼاع الخاص

لخأطِع أوكاف حعمل على اطخدامت اإلاظإولُت الاحخماعُت مصازف وظبت مً جخصُص •
 مظاهماتها الاحخماعُت

 .حدًدةأوكاف الخاص لخأطِع مً مإطظاث اللؼاع الؼساهت بين مجمىعت •


