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   األوقاف:   ةأوال: إدار 

 n�u�« ·dF� »¢  Ë√ …b�R� WHB� tK�√ f�� ‰U� q�XBB�Ë ¨t��R�  t�FHM�¨WOFL�K� ¢Êu�UI�U� Ë√ WO�u� Ë√ bIF� ÁƒUA�≈ r��Ë 

 البند األول: نشر ثقافة الوقف اإلسالمي: 

كافة أطیاف  تسعى الجمعیة بشكل دوري لنشر ثقافة الوقف اإلسالمي وفقا لتوجھات وسیاسات الجمعیة ، عبر تبنیھا لدعوة 
یوقفوه لصالح الجمعیة وبرامجھا وأنشطتھا ، إلى تبرعھم بما یمكنھم أن  - بوجھ خاص  -والموسرین  -بوجھ عام   -المجتمع 

إیاھم بفضیلة الوقف ، ومزایاه، وعوائده، وأثره في المساھمة في تحقیق االستدامة المالیة للجمعیة وبرامجھا وأنشطتھا  مذكرةً 
اللقاءات  المرئیة، و  واستمرار تأثیرھا ، تستثمر في تحقیق ذلك الحمالت اإلعالنیة ، والنشرات اإللكترونیة والمطبوعة والمقاطع

 ، وكافة الوسائل التي یمكن أن تساھم في نشر ثقافة الوقف.  والمقابالت ، والمخاطبات 

 استقطاب المتبرعین باألوقاف:   البند الثاني:

 s�  U�ö�ù« �� W�U*«Ë WOH�u�«  UN'«Ë ‰UL�_« ‰U�—Ë s�d�u*« s� ·U�Ë_U� 5���*« »UDI��U� WOFL'« ÂuI�¨p�–   U��U�*«Ë

¨W�U)«  q�«u��«ËÆUN�«d�Ë WOFL'« vK� UN�UI�ù W��UM*« W�—UL���ô« WDA�_« „ö* UN���U� ��Ë ¨ «—U�e�«Ë 

 وتسجیلھ: دید أنواع الوقف  تصنیف وتح الثالث:البند 

 V�� U�b�b%Ë ·U�Ë_« nOMB� r�� ∫w�U��«≠ 

فیھ المنفعة ألفراد معینین أو لذریتھم سواء من األقرباء أو من الذریة (األوالد واألحفاد   تما جعل -(الذري):  الوقف األھلي  -۱
بریعھا على الواقف نفسھ وذریتھ من بعده   ق العین والتصدواألسباط واألقارب) أو غیرھم من الفقراء ویقوم على أساس حبس 

ھذه الحالة  (وفي انقطاع الموقوف علیھم جھة بر بعد  أو غیرھم بشروط یحددھا الواقف مثل أن یشترط الواقف أن یؤول إلى
 یعتبر وقفا أھلیا ابتداء خیریا ماال).

جھات البر التي ال تنقطع سواء كانت   ریعھ إلىوھو الذي یقصد الواقف منھ صرف  العام،الوقف  أو  -الخیري: الوقف    -۲
أي أنھ وقف خاص بما   ذلك.بر عامھ كالمساجد والمدارس والمستشفیات وإلى غیر  أم جھاتمعینة كالفقراء والمساكین 

 اإلنفاق علیھ قربة � تعالى. نما یكوبر أو أكثر وكل  المنفعة لجھة  جعلت فیھ
قد یبدأ كونھ وقفا أھلیا ثم ینتھي بھ األمر إلى صیرورتھ إلى وقف خیري بعد  وھو مختلط بین األمرین أو  -المشترك: الوقف    -۳

 انقطاع من یستفید منھ من ذریة الواقف ومرد ذلك كلھ شرط الواقف. 
 UI�Ë UNOK��� r��Ë∫w�U�K� 

ة الوقفیة ثم یتم تسجیلھا من قبل الواقف في الجمعیة والواقف على الصیغ نما بییتم االتفاق  -أصحابھا: األوقاف التي یوقفھا   -۱
 الشرعیة. المحاكم  

ل في وثائق قة من مجلس إدارة الجمعیة ثم تسجیتم تسجیلھا عن طریق كتابات العدل بمواف -الجمعیة:  األوقاف التي تتبناھا  -۲
 الجمعیة مع إرفاق كافة الوثائق المتعلقة بھا

 یلھا لدى كتابات العدل لتملكھا الجمعیة. یتم تسج - الھبات:  -۳
 

 

 



 

 
 

 اإلیرادات:  لضمان زیادة تطویر العملیات والسیاسات ومؤشرات األداء إلدارة األوقاف وصیانتھا دوریا  الرابع:البند 
  U�UO��«Ë  UOKLF�« d�uD�� WOFL'« ÂuI�¡«œ_«  «d�R�Ë   «œ«d�ù« oOI% sLC� U0 ÂUF�« WKO� dL��� qJA� UN��UO�Ë ·U�Ë_« …—«œù

WO�U��« �UF*« r�— ‰ö� s� «c� r��Ë …bO'« bz«uF�«Ë∫ 
 توثیق إجراءات األوقاف بكافة تفاصیلھا في العملیات واإلجراءات بما في ذلك اإلجراءات التقنیة. - -۱
 یات والسیاسات والمؤشرات  تحدید الفرق واللجان الالزمة لرسم العمل- -۲
 جمع وتحلیل المعلومات بشكل دوري ومستمر لضمان تحقیق العوائد الجیدة  - -۳
 رسم الیات الصیانة الدوریة وتوثیق إجراءاتھا والوصول إلى أفضل السبل لتحقیق ذلك بكفاءة وفاعلیة. - -٤

 
 

 : دراسة المخاطر المتعلقة باألوقاف لتطویر برامج إدارة المخاطر  الخامس: البند 
 W�U� —U���ô« � c�Q�Ë d�U�*« …—«œ≈ Z�«d� d�uD�� ·U�Ë_U� WIKF�*« d�U�*« W�«—b� WOFL'« ÂuI�∫q�� ¨V�«u'« 

 والتشریعیة. التنظیمیةالمخاطر  -۱
 ضعف العوائد  والمال، أ و مخاطر فقدان رأس  المخاطر االستثماریة كعدم تركیز األوقاف في أنشطة معینة أ -۲
 مخاطر السیولة كعدم قدرة الوقف على تحقیق تدفق نقدي دائم وكافي یتوافق مع احتیاجات المستفیدین المالیة   -۳
والتعامل  المخاطر اإلداریة كعدم توفر فریق إداري تنفیذي ذو خبرة وكفاءة قادر على رسم استراتیجیة مخاطر الوقف وتحلیلھا   -٤

 . معھا
 التقنیة.  متضمنة األنظمة إلدارة الوقفالمخاطر التشغیلیة وتحتوي على المخاطر المتعلقة بتطبیق السیاسات واإلجراءات  -٥

إلیرادات األوقاف ومقارنتھا مع سعر السوق ومقارنتھ مع الجھات المماثلة  العام الماليویتم إجراء قیاس كل ربع ثالث من 
 واحتساب نسبة المخاطرة وعلى ذلك یتم تحسین وتطویر العملیات والسیاسات. 

 
 دوریة: تطویر نظام إلدارة وثائق األوقاف وحفظھا وتحدیثھا بصفة    السادس:البند 

 ozU�Ë …—«œS� WOFL'« ÂuI�UNEH�Ë ·U�Ë_« �� UN��b%Ë ÆWOFL�K� WO�Ë�J�ù« W�«u��« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

∫UO�U� ∫ —UL���ô«≠ 

 WOFL'« ÂuI�o�d� nOKJ��  Z�«d� vK� ·«d�ù« WO�ËR�� �u��¨—UL���ô«   UF�dA��«Ë b�«uIK� UI�Ë —UL���ô« Z�«d� cOHM� r�� Ê√ vK�

 q�«dLK� UI�Ë ÍcOHM��« —U�ù« ÊuJO� WLEM*« ∫WO�U��«≠ 
 التحلیل.  -۱
التخطیط ویتضمن البحث وجمع الفرص االستثماریة وفق متطلبات السوق والحالة االقتصادیة ودراسة المخاطر حول   -۲

 االستثمار.ي خطة البرامج واألنشطة التي یتم تضمینھا ف
 المتابعة وقیاس األداء   -۳

 ◊UIM�« —U���ôU� c�_« r�� UL�∫WO�U��« 
 ویقصد بھ ان تكون برامج االستثمار موافقة للشریعة والمتفق مع أنظمة وسیاسات الوزارة.  -المشروعیة:  -۱
 وبحث تسویقي وتحلیل للسوق مع أھمیة وجود دراسة جدوى دقیقة.  وفقا لدراسة التخطیط المحكم: -۲
فبعد أن نتأكد من مشروعیتھ قانونیا وشرعیا یتم التأكد من سالمتھ من الناحیة اإلداریة   االختصاص:االستعانة بأھل  -۳

رافیة وسالمتھ  واالقتصادیة من خالل االعتماد على متخصصین في مجال االستثمار الربحي لنخرج باستثمار یمتاز باحت
 وقوتھ لنحقق من خالل ھذا االستثمار التنمیة للوطن والمجتمع وكذلك االستدامة ألموال الجمعیة.

 البعد عن المخاطر العالیة  -٤
  ل تكون خطوط التواص التنظیم الدقیق: من خالل توزیع األدوار والتناسق فیھا بین اإلدارة العلیا وفریق العمل وأن  -٥

 بیسر  الطلباتاالستثمار بما یضمن سیر عملیة انتقال المعلومات وتنفیذ  اإلدارات التشغیلیة وقسم واالتصال مفتوحة بین 
   متمیز بشكل الھدف  لتحقیق األنشطة وتنسیق المھام  وتوحید األھداف تجمیع خالل من ووضوح وسھولة

 الشعور بالمسؤولیة.  -٦
 

 

 البند األول: مصادر التمویل االستثماري: 
 والصدقات والھبات التي ترد للجمعیة من األفراد أو المؤسسات. التبرعات  -۱
من الفوائض واستثمارھا  %35ما یخصص من فائض المیزانیة السنویة للجمعیة من التبرعات والصدقات العامة بحدود  -۲

 من الالئحة األساسیة للجمعیة.  (56)في مجاالت مرجحة الكسب وفق المادة 
من  (56)ة غیر المخصصة واستثمارھا في مجاالت مرجحة الكسب وفق المادة  من عوائد أوقاف الجمعی %25نسبة -۳

 الالئحة األساسیة للجمعیة. 
 الوزارة. القروض والتمویل من الجھات الحكومیة والمؤسسات الخاصة والمانحة وفق األنظمة واالشتراطات المقررة من  -٤

 
 البند الثاني: مجاالت االستثمار: 

 شتى أنواع الفرص االستثماریة داخل أو خارج المحافظة وبكافة المجاالت متى توفرت الشروط التالیة:أوال: للجمعیة الدخول في 
 أن یكون النشاط متوافقا مع تعلیمات الشریعة اإلسالمیة. -۱
 أن یكون النشاط متوافقا مع األنظمة واالشتراطات المقررة من الوزارة وفق الئحة الجمعیة األساسیة.  -۲
 اإلدارة على النشاط بعد االطالع على دراسة الجدوى. موافقة مجلس  -۳
 توفر اإلمكانات المادیة والبشریة الالزمة لنجاح النشاط.   -٤
 أن یكون النشاط ضعیف المخاطرة مقارنة بالعوائد المتوقعة منھ. -٥

 
 
 



 

 
 

 ثانیا: استثمار العقارات القائمة مثل:
 األوقاف والھبات القائمة لدى الجمعیة. -۱
 ومرافقھا.مباني الجمعیة  -۲

 

 كما یمكن المفاضلة بین األنشطة وفقا لآلتي: 
 

 األولویة للنشاط التشغیلي األقل.  حجم األعباء التشغیلیة فتعطى -۱
 حجم العائد والمدة المتوقعة لجني األرباح.  -۲
 مستوى إقبال المتبرعین لدعم النشاط والمساھمة فیھ. -۳
 المستفیدین. إمكانیة تشغیل النشاط أو جزئیا أو كلیا من قبل  -٤
 مقدار التسھیالت التي سیستفید منھا النشاط من خالل الشركاء كالبلدیة أو الجھات الحكومیة. -٥
 مستوى التنافسیة فیفضل األنشطة ذات المستوى األقل.   -٦

 

 أبرز المجاالت المقترحة لالستثمار: 
 

 الصنادیق والحسابات االستثماریة في البنوك والمصارف المحلیة   -۱
 االكتتاب في األسھم وفق األنظمة المقررة من الوزارة -۲
 االستفادة من الفرص االستثماریة التي تطرحھا األمانة أو البلدیات أو ھیئة األوقاف والعمل على إنشائھا وتأجیرھا -۳
 الدحول في المناقصات والمنافسات الحكومیة عند القدرة على توفیر متطلبات النشاط وشروطھ  -٤
 عیة واالستفادة من عوائدھاتشغیل أراضي الجم -٥
 كات مع رجال األعمال واألفراد والمؤسسات في األنشطة المناسبة ا الدخول في المساھمات والشر  -٦
تحویل بعض الفرص التطوعیة إلى منتجات ذات عوائد مادیة مثل فكرة الطبیب الزائر تنظیم المناسبات والحفالت   -۷

 وفق األنظمة المقررة من الوزارة یة.. إلخالتطوعبمشاركة المتطوعین االستشارات القانونیة 
فریق االستثمار وموافقة   ه ما یراواستثمارھا بالبناء علیھا وتشغیلھا أو بیعھا وفق  والعقارات شراء وبیع األراضي -۸

 مجلس اإلدارة. 
 

 
 اعتماد مجلس اإلدارة : 

م ، و�حل هذا    26/07/2022�� دورتھ الثانية  بتار�خ     2022الثا�ي لعام    اإلدارة�� اجتماع مجلس  األوقاف و االستثمار  تم اعتماد دليل  

 الدليل  محل جميع  األدلة السابقة . 

 


