
 

 3من  1الصفحة 

 

 ثنمية ألاوقاف وإدارتهاسياسة 
 313 السياسةرقم 

 وتنمية املوارد املالية واألوقافإدارة  املعيار
 إدارة املوارد والشراكات

 تنمية األوقاف وإدارهتاسياسة  اسم السياسة
 األوقاف/ إدارة العالقات العامة واإلعام وتتمية املوارد املاليةقسم  املسؤولية عن التطبيق
 .احلصول على أوقاف جديدة -1 املخرجات املتوقعة

 رفع إيرادات األوقاف احلالية. -2
 هـ1443 - 1 النسخة

 

 الغرض: -1
 إدارة ومتابعة مجيع األمالك الوقفية للجمعية من مباين وعقارات وأراضي. .1
 مجيع األمالك الوقفية للجمعية.تشغيل وصيانة ومتابعة  .2
 استقطاب التربعات الوقفية. .3
 إدارة االستثمارات الوقفية. .4
 التقّييم ادلايل لألمالك. .5
 إدارة األمالك الوقفية. .6
 توثيق األوقاف. .7

 
 :السياسة -2

 .سالمينشر ثقافة الوقف اإلتقوم اجلمعية ب .1
 .وقافستقطاب ادلتربع ن ابألتلتزم اجلمعية اب .2
 .نظمةنواع الوقف وتسجيله حسب األأتصنيف وحتديد بتلتزم اجلمعية  .3
 .ن زايدة االيرادات وصيانتهاوقاف لضمادارة اإلداء إلر العمليات والسياسات ومؤشرات األتطويتقوم اجلمعية ب .4
 ر.وقاف لتطوير برامج إدارة ادلخاطدراسة ادلخاطر ادلتعلقة ابألتقوم اجلمعية ب .5
 سنواي.وقاف وحفظها وحتديثها بصفة واثئق األدارة تطوير نظام إلتقوم اجلمعية ب .6
 .تحديد الشركاء الرئيسي ن وتصنيفهم والشراكة معهم لتحقيق اقصى فائدة منهاتقوم اجلمعية ب .7
 .تاسيس التكامل الثقايف وادلشاركة يف ادلعلومات معهمتقوم اجلمعية ب .8
 .تحقيق االنسجام يف العمل ادلشرتك لتحس ن العملياتتقوم اجلمعية ب .9
 .لتعامل مع ادلنشتت اخليرية دهدف التكامل يف تقد م اخلدماتتقوم اجلمعية اب .11
 .تطوير برامج خاصة للتعامل مع اجلهات ادلاحنة وتعزيز الشراكة مع ادلؤسسات ادلاحنةتقوم اجلمعية ب .11
 .نقل وتبادل التجارب يف العمل اخليريتقوم اجلمعية ب .12

  



 

 3من  2الصفحة 

 

 املسؤوليات: -3
 قسم األوقاف. .1
 العالقات العامة وتنمية ادلوارد ادلالية.إدارة  .2
 اللجنة التنفيذية. .3
 رللس اإلدارة. .4
 اجلمعية العمومية. .5

 
افرها: -4  املستندات الواجب ثو

 اللوائح الكفيلة بتنمية ادلوارد وااليرادات وحتصيلها بصفة منتظمة وصيانة األوقاف واحملافظة عليها. .1
 ألموال األوقاف وحساابهتا اخلتامية.تقارير االيرادات وادلصروفات السنوية  .2
 قائمة كشف ابألوقاف احلالية للجمعية. .3

 
 :ن من السياسةياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5

 إدارة الرعاية. .1
 إدارة الشؤون ادلالية. .2
 إدارة العالقات العامة واإلعالم وتنمية ادلوارد ادلالية. .3

 
 :التطبيق -6

 الفاعليةقياس  الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت

وضع اللوائح الكفيلة بتنمية ادلوارد وااليرادات وحتصيلها  1
 بصفة منتظمة وصيانة األوقاف واحملافظة عليها.

 تنمية ادلوارد
 قسم /ادلالية 

 األوقاف
مؤشرات اخلطة  سنوي

 االسرتاتيجية

ربع  قسم األوقاف التوصية ابلنظم واللوائح الداخلية لألوقاف. 2
 القسمخمرجات  سنوي

ربع  قسم األوقاف إعداد خطط وتقارير االيرادات وادلصروفات. 3
 القسمخمرجات  سنوي

بناء الشركات مع اجلهات األخرى اليت ميكن أن تسهم يف  4
نصف  قسم األوقاف الوقف.

 القسمخمرجات  سنوي

ربع  اإلعالم تصميم ادلنتجات الوقفية. 5
 سنوي

مؤشرات اخلطة 
 االسرتاتيجية

دارة اخلطة إ اخلطة االسرتاتيجية لألوقاف.تطبيق  6
 االسرتاتيجية

ربع 
 سنوي

مؤشرات اخلطة 
 االسرتاتيجية
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 القياس: -7

 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت

 عدد األوقاف 1
مجيع 
أوقاف 
 اجلمعية

معرقة عدد األوقاف وفرزها 
 حسب احملافظة ونوعها
 )عقار، أرض، مباين(

وإعداد التقارير الالزمة لكل  مجع 
وقف دلعرفة الدخل ادلتوقع لكل وقف 

 واحتياجات كل وقف من
 )صيانة، تشغيل، إشراف(.

 %111 نسبة ايرادات األوقاف 2
إدارة ايرادات مجيع األوقاف 

 وتقسيمها
 )ايرادات، مصروفات، تشغيل(

حصر االيرادات وادلصروفات لكل 
 ومعرفة نسبة الفائض وقف

 العجز.أو 
 
 التطوير: -8

 األوقاف من خالل أطراف أخرى. قسمتقّييم آلية عمل  .1
 األوقاف.قسم من خالل نتائج وتقارير تقييم قسم األوقاف  .2
 من خالل ادلشاركة يف ادللتقيات الوقفية.تقطوير قسم األوقاف  .3
 السياسة سنواًي.مراجعة  .4

 
 :املراجع -9

 هـ26/12/1437( بتاريخ 11رقم )م/مرسوم ملكي  -نظام اذليئة العامة لألوقاف  .1
 م.2121إصدار عام  -اذليئة العامة لألوقاف  -الئحة تنظيم أعمال النظارة  .2

 

 


