


. مقدمة عن البنك اإلسالمي للتنمية: الجزء األول

.تعريف بصندوق تثمير ممتلكات األوقاف: الجزء الثاني

.برامج وصيغ التمويل: الجزء الثالث

.أمثلة من المشاريع الوقفية الممولة من البنك: الجزء الرابع



«دور مؤسسة الوقف كمؤسسة مالية تخدم المجتمعتفعيل »

ة البنك االسالمي للتنمي

صندوق التضامن 
للتنمية اإلسالمي

صندوق وقف البنك

صندوق تثمير 
ممتلكات األوقاف

( أنشطة الوقف)
المعهد اإلسالمي 
للبحوث والتدريب

الهيئة العالمية 
للوقف



نميةتخاللمناإلسالميةالوقفسـنةإحياءإلىاألوقافممتلكاتتثميرصندوقيهدف:الرسالة❖

التنميةفيتساهمكيعوائدهاتعظيمأجلمنأجمعالعالمفيوتطويرهااألوقافممتلكات

.اإلسالميةلألمةواالقتصاديةاالجتماعية

.في تمويل المشاريع الوقفية ذات العائد التجارييساهم ❖

التمويليرتوفطريقعنالوقفيةالمؤسساتدعمإلىيسعىبلاألرباحتحقيقعلىيقتصرالهدفه❖

.المشاريعتطويرفيوالخبرة

بنكالإطارفيوماليإداريباستقاللويتمتع.الشرعيةالمضاربةلمفهوموفقا  الصندوقيدار❖

.للتنميةاإلسالمي



:موارد الصندوق

حاليادوالرمليون76.4المدفوع،أمريكيدوالرمليون100بهالمصرحالصندوقمالرأسبلغ❖

.دوالرمليون86.6الصندوقأصولبلغتكما.هيئة15المساهمةالهيئاتوعدد

.دوالرمليون 100خط تمويل من البنك اإلسالمي للتنمية بمبلغ ❖

. (Co-financing)التمويل المشترك: تعبئة موارد عن طريق ❖

(.إعداد دراسات الجدوى  للمشاريع)فنية وتسهيالت تكميلية مساعدة ❖



:نطاق التمويل

:مشاريع جديده على أراض وقفية في القطاعات التاليةإنشاء 1.

.سكنيةشقق –مجمعات سكنية -أبراج : سكني •

.مستودعات–أسواق تجارية –مكاتب : تجاري •

.توسعة أو تحديث مشاريع وقفية قائمة2.

.إلى وقفوتحويلها شراء عقارات جاهزة 3.



:أساليب التمويل

.إجارة•

.استصناع•

.متناقصةمشاركة •

.مرابحة•

.(.B.O.T)نقل ملكية –تشغيل –بناء •



:شروط التمويل

.العملةالمبلغ ونوع •

.التمويلأسلوب •

.التمويلمدة •

.الربحتحديد هامش •

.  السدادكيفية •

.الضمانات•



دورة المشروع

إجراءات وأعمال 

تنفيذ المشروع
ع استالم الطلب وفكرة المشرو

والوثائق القانونية

نية مراجعة الوثائق القانو

للمشروع والجهة 

المستفيدة

اعتماد فكرة 

المشروع من قبل 

اللجان المختصة

إدارة المشروع من خالل شركة 

متخصصة

إعداد وتوقيع 

اتفاقية التمويل

موافقة إدارة البنك على

المشروع

دراسة الجدوى

تقييم المشروع



اإلنجازات

.دولة32فيمشروع55إنشائهمنذالصندوقمنالممولةالمشاريععددبلغ

.أمريكيدوالربليون1.10منبأكثرتقدرإجماليةقيمة



(بنجالدش–شيتاتونج)الدوليةاالسالميةللجامعةتجاريبرجإنشاءمشروع

.اإلسالميةشيتاتونججامعة وقف :المستفيدةالجهة 

.مليون دوالر5.5: التكلفة -

(.إجارة)دوالر مليون 4.0: تمويل  الصندوق -

:االجتماعياألثر 

الفقراءللطالبالجامعيةالدراسةنفقاتتحمل✓

نيللللخارجابتعاثهممصاريفالياضافةوالمحتاجين

.العلياالشهادات

فىالمستشخاصةالجامعةمرافقوتشغيلإنشاءتكملة✓

.التعليميالطبي



(السعودية–الرياض)تجاريسكنيمجمعشراءمشروع

.القاراتعبرألطباءالعالميةالهيئة:المستفيدةالجهة

.دوالرمليون8.1:التكلفة-

(.إجارة)مليون دوالر 4.7: تمويل  الصندوق -

(:دولة30في أكثر من )األثر االجتماعي للمشروع 

:أنشطة الجهة المستفيدة والتي تتضمندعم 

الكوارثمنالناجينلمساعدةطبيةفرقإرسال✓

.الجراحيةالعملياتوتنفيذواألزمات

اعالقطقدراتوبناءالطبيالمجالفيالعاملينتدريب✓

.نموااألقلالدولفيالطبي



(الكويت)الوقفيالتجاريالسالمبرجمشروع

.بالكويتلألوقافالعامةاألمانة:المستفيدةالجهة

.مليون دوالر22.49: التكلفة -

.    مليون دوالر6.23: تمويل  الصندوق -

(مشاركة متناقصة)

:االجتماعي األثر 

العامة لألوقاف في المجاالت األمانةدعم أنشطة

.االجتماعية والخيرية



(اإلمارات–الفجيرة)التجارينمامجمعمشروع

.بالفجيرةالخيريةالجمعية:المستفيدةالجهة

.مليون دوالر18: التكلفة -

(إجارة)دوالر مليون 9.0: تمويل  الصندوق -

:األثر االجتماعي 

اإلغاثةوتقديموالطالبلليتامىإعاناتتقديم

محلياالطبيعيةالكوارثحدوثعندوالمساعدات

.ودوليا



(السعودية–المكرمةمكة)السكنيالتجاريالندوةبرج

.اإلسالميللشبابالعالميةالندوة:المستفيدةالجهة

.مليون دوالر6.22: التكلفة -

(.إجارة)دوالر مليون 4.0: الصندوق تمويل -

:األثر االجتماعي 

بابللشالعالميةللندوةوالتعليميةالثقافيةاألنشطةدعم

.المعمورةأرجاءسائرفياإلسالمي



(لبنان–بيروت)السكنيالتجاريبازركانمركزوتطويرتوسعة

.اإلسالميةالخيريةالمقاصدجمعية:المستفيدةالجهة

.مليون دوالر21.5: التكلفة -

(.إجارة)دوالر مليون 5.0: الصندوق تمويل -

:األثر االجتماعي 

والتياإلسالميةالخيريةالمقاصدجمعيةأنشطةدعم

:تتضمن

موالتعليالتمريض،اإلسالميةللدراساتعليامعاهد3•

.20,000يبلغاجماليطالببعددالمهني

.فيةالريوالمناطقببيروتوثانويةابتدائيةمدرسة45•

دمةالمتقالطبيةالحاالتفيمتخصصطبيمستشفى•

.سرير230وبسعة




