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األوقاف اجملتمعية
األوقاف المجتمعية تشبه ما يسمى بحسابات تنمية األفراد.

سيس أداة لتأسيس وتكوين األصول مصممة للعائالت من ذوي الدخل المحدود لالدخار لتأ

(.تملك منزل، التعليم فوق الثانوي، تملك مشروع تجاري)أصول 

 لدعم مشاريع تنموية محلية( جماعية)األوقاف المجتمعية هي أوقاف جمعيه .

ةلها آثار غير مالية يمكن من خاللها إحداث التحول في مستقبل المجتمعات المحلي.



األوقاف اجملتمعية
اجملتمعية

ضمنالمفقودةالحلقاتأحدهوالمحليةالمجتمعاتوألجلمنمستدامخيريمالرأس

علىاعتماديةوأكثروأقوىأفضلمجتمعلبناءالمجتمعاتتحتاجهاالتياألصولحزمة

.الذات

تؤسسالتياألوقافولكنللمجتمع،المدىقصيرةلالحتياجاتيستجيبالمشاريعدعم
.مستقبلهمتغييرفيتساهمقبلهممنوتدار



الوقف المجتمعي هو كحساب التوفير الجماعي المستدام.

يقرر المجتمع كيف يتم صرف وتوزيع المنفعة.

مجلس نسبة من المنفعة والعوائد يوزع على شكل منح على المجتمع المحلي، من خالل

.محلي يدير الوقف

المتبقي تصبح جزء من أصل الوقف.

.

فوقااجملتمعيةاألوقافاأل
اجملتمعية



ملؤسساتاجملتمعيةاملؤسساتا
اجملتمعية

 المؤسسة المجتمعية هي منظمة خيرية خاصة تجمع وتدير نطاق واسع من األموال

.الوقفية المستدامة

غرافي هذه األوقاف المستثمرة تولد عوائد لغرض أنشطة خيرية وتنموية  ضمن نطاق ج

.تخدمه المؤسسة

 (.النظام الجديد)هذا النمط غير موجود في المملكة العربية السعودية

 أن يكون من أكبر القطاعات الخيرية نموا( إن أعطي االهتمام الكامل)يتوقع له.

 مليار 20مؤسسة مجتمعية بأصول تقدر ب 500)في أمريكا يعد القطاع األكثر نموا

(.  دوالر



معيةمسات ومميزات املؤسسات اجملت

المحليللمجتمعوالدعمالتأسيسفيالمرونة.

أيتربطهمالاألفرادمنمجموعةأومؤسسةأوأسرةأوفرديكونقدالمتبرع

.مؤسسيةأوعائليةعالقة

وصيةآخر،وقفأسهم،عقار،مال،التبرعيكونأنممكن.

المحليالوقفأوجهفييتنوعواأنالمحليينللمتبرعينيمكن.

يدلتحدالمجتمعيةللمؤسسةتركهاأووالمصارفاألغراضتحديدفيالحرية

.والتوجهاتاألولويات

ةمسات ومميزات املؤسسات اجملتمعي



تةاجملتمعيومميزات املؤسسات مساتمسا
ومميزات املؤسسات اجملتمعية

في(ميولأواتجاهاتأيعنبعيدا)محوريادوراتشغلأنهاإالمانحة،مؤسسةأنهارغم

.المحليالمجتمع

يحققأنيمكنالمجتمعيةوالمؤسسةالمجتمعيالوقفتأسيس:

المصلحةأصحاببينوالتكاملالتنسيق.

الشراكاتتعزيز

الجسوربناء

للمجتمعأخرىمواردتوفير

اتوالمنظماألفرادبينمشتركةقضايانحومسبوقةغيرمجتمعيةحواراتتعزيز

وأنفسهمبأحوالهماالرتقاءمنليتمكنواالمحليةالمجتمعاتقدراتبناء.



(لاملستقبأجلأصول من )املؤسسات اجملتمعية 

بية االحتياجات بعض المجتمعات تعيش وبشكل رئيسي على المساعدات العينية والنقدية لتل

.األساسية واآلنية للمجتمع

 تعتمد المجتمعات على الدعم الحكومي و الخاص

ستقبلهاومع وضوح االحتياج تظل المجتمعات تفتقر إلى أصول ثابتة ومستدامة لبناء م.

 ي بناء وقرارتها يساهم فحوكمتهابناء األوقاف المجتمعية التي يشارك في مجالسها ونظام

.أصول مجتمعية

(لأصول من أجل املستقب)املؤسسات اجملتمعية 



آاثر األوقاف اجملتمعية

تعزيز االستقرار في المجتمع

توجيه المجتمع نحو التفكير في المستقبل

تحفيز تطوير أصول أخرى

تعزيز التركيز والتخصص

توفير مساحة أوسع للمخاطرة

زيادة فعالية المجتمع

زيادة التأثير المجتمعي

تعزيز المواطنة والمشاركة المجتمعية

تعزيز رفاهية األجيال القادمة

آاثر األوقاف اجملتمعية




