
كتيب تعريفي للهيئة





القٌصر  بأموال  بالًغا  اهتماًما   - ا�  رحمه   - المؤسس  عهد  منذ  السعودية،  العربية  المملكة  أولت 

سبحانه  ا�  إال   - حكًما  أو  حقيقًة  لها  حافظ  ال  التي  ا�موال  وكافة  حكمهم،  في  ومن  والغُيب 

العمق  أن  حيث  ا�موال.  هذه  شأن  في  الحكيم  ا�سالمي  الشرع  لمقتضيات  تحقيق¤  وذلك   - وتعالى 

١٣٤٦ه،  عام  صفر  شهر  في  أنشئت  التي  العامة  المحاكم  في  المال  بيوت  دوائر  هي  للهيئة  التاريخي 

في  الموجودة  ا�رصدة  لضخامة  وتشكيالتها،  الشرعية  المحاكم  أوضاع  نظام  إصدار  خالل  من 

المال  بيوت  لنظام  بديًال  جديد  نظام  إيجاد  إلى  الملحة  الحاجة  ظهرت  فقد  المال،  بيوت  حسابات 

بالنفع  يعود  بما  وتنميتها  ا�موال  هذه  إدارة  أجل  من  وذلك  عام¤  ثمانين  من  أكثر  عليه  مضى  الذي 

في  حكمهم  في  ومن  القاصرين  أموال  على  للوالية  العامة  الهيئة  إنشاء  تم  فقد  أصحابها.  على 

القيادة  رغبة  لتحقيق  وذلك  الوزراء  مجلس  برئيس  مرتبطة  مستقلة  إدارية  كهيئة  ١٤٢٧هــ،  عام 

وسبل  الخدمات  أفضل  لهم  وتوفير  المواطنين،  حياة  تمس  التي  ا�عمال  تطوير  في  الرشيدة 

المدى  على  الغالية  الفئة  هذه  لخدمة  نوعية  نقلة  الخدمي  الجهاز  هذا  إنشاء  وُيعد  الكريم،  العيش 

وتنموية. واقتصادية  واجتماعية  شرعية  وأبعاد  أثر  من  له  لما  البعيد 

نشأة الهيئة



اختصاصات الهيئة:

أموالهم. إدارة  و  لهم  وال وصي  ولي  ال  الذين  الحمل  و  القصر  أموال  على  الوصاية 

أموالهم. �دارة  قيم¤  المختصة  المحكمة  تعين  لم  الذين  فاقديها  و  ا�هلية  ناقصي  أموال  على  القوامة 

المالية.    المسائل  في  عنهم  الوكالة  و  المفقودين,  و  الغائبين  أموال  و  وارث,  له  يعرف  ال  من  أموال  إدارة 

المحكمة عهدت  إذا  فيها  الشرعي  ا�يجاب  ينتهي  حتى  عليها  المتنازع  التركات  و  ا�موال  و  الديات  حفظ 

بذلك. الهيئة  إلى  المختصة 

عليها. تعين  التي  أو  بنظارتها  للهيئة  يوصي  التي  ا�هلية  ا�وقاف  إدارة   

ا�ولياء. و  القيمين  و  ا�وصياء  تصرفات  على  ا�شراف 

شرع¤. �صحابها  تثبت  حتى  السرقات  و   , اللقطات  و   , المجهولين  أموال  حفظ 

سام.   أمر  أو  الوزراء  مجلس  من  قرار  أو  النظام  بموجب  إليها  تسند  مهمة  أي 

ا�موال غسل  جرائم  في  المحجوزة  ا�صول  و  ا�موال  إدارة  الهيئة  تتولي 

بها. المرتبطة  ا�صلية  الجرائم  و   
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الفئات الكريمة المشمولة:
  



من  أعضاء  تسعة  و  االعتبارية,  بصفتة  الشيخ  آل  محمد  بن  حمد  الدكتور  معالي  ا�دارة  مجلس  يرأس 

سعادة  و  ا�نظمة,  و  االقتصادي  و  المالي  و  الشرعي  المجال  في  التخصص  و  الكفاية  و  الخبرة  ذوي 

للهيئة. رئيس¤  العقال  عبدا�  بن  محمد  ا�ستاذ 

مجلس ا�دارة

معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ                                                       رئيس¤

Òرئيس الهيئة ا�ستاذ محمد بن عبدا� العقال (رئيس الهيئة)                       عضو

Òالدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي                                                          عضو

Òالدكتور محمد بن صالح قاضي                                                                      عضو

Òالدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال                                                         عضو

Òالدكتور سرحان بن عبدا� الشمري                                                              عضو

Òالدكتور عصام بن سعد الغامدي                                                                  عضو

Òالدكتور زيد بن عبدالعزيز الشثري                                                                 عضو

Òالدكتور محمد بن ابراهيم العضيب                                                              عضو

Òا�ستاذ أحمد بن عبد القادر  شيبة الحمد                                                      عضو

Òا�ستاذ خالد بن أحمد الدوسري                                                                     عضو



إدارة  و  و حفظ  رصد  متميز في مجال  نموذج 

المستفيدين. أموال  تنمية  و 

رصد في  عالية  مهنية  و  جودة  ذات  موثوقة  خدمات  تقديم 

على فعال  إشراف  و  المستفيدين,  أموال  تنمية  و  إدارة  و  حفظ  و 

بناء خالل  من  القيمين,  و  ا�وصياء  لØولياءو  المالية  التصرفات 

مؤهلة, بشرية  كفاءات  و  محفزة,  عمل  بيئة  و   , متميز  مؤسسي 

متطورة.  تقنية  أنظمة  و 

رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا
. لتميز ا

المسؤولية. 

الشفافية. و  النزاهة 

. لتمكين ا

الفعال. التواصل 

المستمر. التحسين 

الوالء.



الركائز االستراتيجية

ا�هداف االستراتيجية

المشمولين. خدمة  في  التميز 

القيمين. و  ا�وصياء  و  ا�ولياء  على  ا�شراف 

ا�مثل. االستثمار  متطلبات  تحقيق 

يحقق بما  المشمولين  أموال  استثمار 
المخاطر. و  الربحية  بين  الموازنة 

متطورة. و  محفزة  عمل  بيئة 

البشرية. القدرات  بناء 

الرقمي. التحول  تحقيق 

المعرفة. نقل  و  الخبرات  تبادل 

الجهات مع  الشراكات  تفعيل 
العالقة. ذات 

الحوكمة. متطلبات  تحقيق 

السمعة. تعزيز  و  الوعي  نشر 

للهيئة. االجتماعية  المسؤولية  تفعيل 



شراكات الهيئة



ابرز شراكات الهيئة
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