


«فَاْستَبِقُواْ اْلَخْيَراتِ »

كلما زاد قيمة وريع الوقف ازداد أجر الواقف 

والناظر والعامل على الوقف



تعريف التنمية المستدامة-

وبمعنى أوضح فالتنمية المستدامة تتطلب تضامناً بين الجيل

الحالي والجيل المستقبلي ، وتضمن حقوق األجيال المقبلة في 

الموارد البيئية

هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو 

اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها

مفهوم االستدامة-

ال يمكن في حالة التنمية المستدامة فصل عناصرها وقياس 

مؤشراتها لشدة تداخل األبعاد الكمية والنوعية، ومن خالل ما 

:سبق يتضح بأن التنمية المستدامة هي

بيئية واقتصادي )التنمية التي تحقق التوازن بين ثالث أنظمة  »

«(واجتماعية



هل الوقف استثمار؟

ةخصوصيله➢ال➢نعم➢

التي أن مفهوم استثمار الوقف أصبح من المفاهيم االقتصادية:أوالً 

.  ةبدأ يتسع انتشارها على نطاق كبير في المجتمعات اإلسالمي

 ً ي أن صفة الدوام هي أهم ما يتميز به الوقف كأصل استثمار:ثانيا

.مستديم ، ولهذا يحقق الوقف مفهوم التنمية المستدامة 

 ً ء واأليتام اعتبار الوقف دعامة اقتصادية وسياجاً واقياً للفقرا:ثالثا

.والمحتاجين الذين تعصف بهم التقلبات االقتصادية 



:األوقافاستثمار

ائدة إحداث النماء والزيادة بكل سبيل مشروع من الربح والغلة والف

.والكسب وذلك باستغاللها في وجوه االستثمار المتعددة 

: الوقف واالستثمار

إن جوهر الوقف ، ومقصده األساسي ، هو استمرار المنفعة والثمرة 

حبّس األصل وسبّل الثمرة: " والغلة ، كما جاء في الحديث الشريف 

.فاألصل فيه االستمرار في العطاء والنفع 



:  المقصود من استثمار الوقف

إن القصد من استثمار الوقف هو تحقيق أكبر عائد للوقف ، أو

طرق تأمين أعلى ربح أو ريع من األصل ، وذلك بالبحث عن أفضل ال

المشروعة التي تؤمن ذلك ، ليتمم صرفه على جهات الخير 

الموقوف عليها ، ولحفظ قسم منها لعمارة األصل ، أو إصالحه ، 

لضمان بقائه ، واستمراره للعطاء 



األصل في الوقف

لماذا ؟«  النمو»

للحفاظ على أصل الوقف       :  أوالً 

 ً لتطوير الوقــف                 : ثانيا

 ً لمعادلة العائد مع التضخم      : ثالثا



الوقف ليس منحصراً في العقار➢

األصـــول ليســـت عقارية فقط➢

المنتجات الوقفية األولى فيها التنوع➢

المخاطرة ونسب األرباح➢

المشاريع الخدمية وقلة األصول➢

التعليم والتربية والصحة ➢

كانت البداية

الزيادة في قيم األصول أين تكون ؟➢

المرونة في نقل األصل ➢

!ضرورة 

ا الصيغ المالية وأهمية فهمه➢

!

!المؤسسات المالية ونحن ➢

هل يمكن الجمع بين ➢

!التجربتين 

المرابحات➢

االستصناع➢

الشراكة التناقصية➢



علينا أن نفهم البعد 

التنافسي➢الخاص➢

البعد الخاص لتنمية األوقاف

ظاراستراتيجيات الن➢خصوصية الوقف➢شرط الواقف➢

عوامل النجاح للعملية التنموية

االستراتيجية أوالً ➢

القيادة➢

الفريق اإلداري➢

شركاء النجاح➢

فهم المتغيرات➢



اف طلب منك عميد األسرة بناء استراتيجيات الستدامة األوق

الخاصة باألسرة بالتعاون مع أفراد المجموعة، ماهي 

ه وزيادة االستراتيجيات المقترحة الستدامة بقاء الوقف وتنميت

؟(بناء التنمية المستدامة)ريعه 

(نشاط جماعي بالتعاون مع أفراد المجموعة)



التنافسيةاالستراتيجية❖

الوقفيةللمنظمةاإلستراتيجيةمعنىما❖

تحدياتوالللمنظمةالتنافسيةالمزايابينتربطومتكاملةموحدةخطة

.دىالمبعيدهواألهدافالرؤىتحقيقمنللتأكدالمحيطة،البيئية

يتضمن التخطيط اإلستراتيجي القدرة على❖

تاحةالموالفرصللمنظمةالذاتيةالقدراتبينوالتوافقالتنبوء

يجيةإستراتخططوصياغةالخارجيةالبيئةمنالناشئةوالتهديدات

.خاللهامنالمستقبليةالرؤىلتحقيقتنافسية



.فهم المستجدات والمتغيرات الخارجية والتفاعل معها •

معرفة نقاط الضعف والقوة وتوجيه البوصلة نحو تطوير •

.المنظمة
تشجيع المبادرة 

ة الفردية ومنح الثق
للعاملين

التخلي عن 
البيروقراطية

من خالل رؤية 
واضحة

مكونات استراتيجية التنافس
:تتحدد استراتيجية التنافس من خالل ثالث مكونات أساسية 

ـــنأيحلبة التنافس  -؟                             كيفطريقة التنافس   -

؟ 

؟مــاذا أساس التنافس    -

طبيعة 

الوقف

البيئة 

اإلستثمار

ية

الكفاءات 

المتاحة 

واألصول



مهارات 

استثمار

عمق 

عقاري 

إدارة مالية 

(سيولة)

صناديق 

ومحافظ

مواقع 

وتطوير 

أصول 

شراكات 

ةإستراتيجي

توجهه 

استراتيجي 

تنافسي 

نقاط قوة



نقص الموارد 

المالية

االستفادة من 

المؤسسات 

المتخصصة 
ضعف التنظيم

/  شركات تناقصية

/  ضمانات بنكية 

مرابحات

تحت التأسيس 
بناء شراكات 

إستراتيجية

نقاط الضعف
توجهه استراتيجي 

تنافسي



التحديات والمخاطر
توجهه استراتيجي 

تنافسي

التضخم في 

العقاراسعار

بناءارتفاع تكلفة ال

قلة العرض

إعادة تشكيل 

البناء

االستفادة من 

التمويل

البناء في 

األحياء 

الجديدة



الفرص
توجهه استراتيجي 

تنافسي

سوق

الضواحي

شركات 

االوراق

المالية

الصناديق 

الوقفية

المواقع 

التجارية

بناء 

المجمعات 

الصغيرة



:التكلفةإستراتيجية-

.كليةتكلفةبأقلأوقاف-

:التميزإستراتيجية-

جاتمنتعنبأخرىأوبطريقةالمعروضالوقفتمييزحيث-

.المنافسين

:التركيزإستراتيجية-

نمبدالً السوقمنمحدودةنسبةعلىالتركيزيتمحيث-

.تجالمنأوبالسعرإماالتميزويكونبأكملهالسوقتغطية



الموقع 

المواقف

المجال 

والتخص

ص 

القندقة

/  في مكة 

المدينة

األوقاف 

على 

المواقع 

المؤجرة
محافظ 

التجارة 

الدولية

العالمة 

التجارية

التحالف
إدارات 

ارإستثم

داخلية

التطوير 

الذاتي    

إدارة 

المشاريع

التجزئة

التكلفة 

األقل 
التركيزالتميز



.الحجم إقتصاديات•

.منحنى التعلم والخبرة •

.األسينتيجة التكامل وفورات•

.عنصر الزمن •

.أوضاع خاصة بالوقف •

((أنظمة حكوميه /تأجير / تبرع ))



فياستثنائيةبخصائصاإلنفرادعلىتنطويإستراتيجيةهي

مميزوفريدشيءأنهعلىالمستفيدلهوينظر(الوقف)المنتجات

:خاللمنتحقق

وجود الوالء للعالمة التجارية▪

حصص سوقية منخفضة▪

معدالت ربحية عالية▪



ضل من أهم مجاالت التميز التي تحقق ميزة تنافسية أف❖
..ولفترة زمنية أطول 

(االسم ، الثقة ) التميز على أساس العالمة التجارية -

التميز على أساس فهم االحتياج-

التميز على أساس التفوق التقني -

التميز على أساس تقديم خدمات مساعدة أكبر للمستفيد-

التميز على أساس الجودة -

التميز على أساس تقديم المنتج قيمة أكبر للمستفيد-



لمجموعةخاصةحاجاتإشباعخاللمنتنافسيةميزةتحقيق❖

افيجغرسوقعلىالتركيزبواسطةأوالمستفيدينمنمعينة

مميزةالفالسمةللمنتجمعينةاستخداماتعلىالتركيزأومحدود

معينةةنسبخدمةفيالشركةتخصصهيالتركيزإلستراتيجية

.السوقكلوليسالكليالسوقمن



برامج التطوير المؤسسي ▪

المنظمة المتعلمة ▪

برامج تقييم األداء المؤسسي ▪

(Empowerment)برامج التمكين ▪

برامج نقل المعرفة وتبادل المعلومات ▪

(Benchmark studies)برامج الدراسات المقارنة ▪

برامج جدارات القيادة وقيم العمل والمسؤولية االجتماعية▪



مهارات تحفيز العاملين ▪

مهارات بناء الثقة ▪

مهارات العمل الجماعي ▪

مهارات المسؤولية االجتماعية ▪

مهارات بناء الفريق ▪

مهارات اإلحصاء الوصفي التحليلي ▪

مهارات االستشراف ▪



:لغة المصطلحات 

العائد على االستثمار •

عائديعدو.التكاليفإلىالربحصافينسبةعنعبارةاالستثمارعائد

.المتسثمرنظروجهةمنأهميةالمقاييسأكثراالستثمار

:كالتاليوهياالستثمار،عائدلتحديدواحدةطريقةهناك

المبيعةالسلعتكلفة/(المبيعةالسلعتكلفة-األرباح)

العائد=100×القيمة:هوالحسابيالعائد

الدخل

.الربح التراكمي•

الزيادة في رأس المال•
.التقييم المستمر•



ضوءفيذلكو,المشروعجدوىتقييمالخطوةهذهتتضمنو

وقالسوتحليلوالمقترحالفنيالتحليلمنالمجمعةالبيانات

المقترحالمشروعتحليلخاللمنذلكيتمو,الماليالتحليل

تحليلخاللمنو,يرفضأويقبلالمشروعكانإذامالتحديد

اسيةالحستحليلخاللمنأخيراو.التشغيلظروفعنالتقديرات

اسيةاألسالمتغيراتفيالتغيرأثربدراسةوذلك,الخطرتحليلو

كذلكو,(األرباح)النهائيةالتكاليفعلى(التكاليفوكاإليرادات)

.أساسهاعلىاالختياروللبدائلالمتوقعةالقيمبدراسة



تجارب محلية

سليمان الراجحي✓

وقف الموسى✓

المجلس الوقفي✓

سمو المجتمع✓

وقف با مردوف✓

تجارب محلية

.تجربة األوقاف في الجزائر✓

الوقف »تجربة أعجبتني ✓

مزارع األغنام «  المركب

نيوزلندا

«هولندا»مؤسسة الوقف ✓

AL BION–مساكن الطالب

تجربة الوقف في ماليزيا ✓

«لندن»المنتدى اإلسالمي ✓

«ابريطاني»الوقف المشترك ✓

(LIVER POOL)

ةصناديق الجامعات األمريكي✓



«المنظمة المتعلمة » الوقف 

التعلم المستمر دون توقف

البيئة الخارجية/2البيئة الداخلية            / 1

نصائح عامة

العقول االستثمارية❖

فهم السوق والمتغيرات❖

المكان والزمان❖

فصل االستثمار عن الصرف❖

فكر خارج الصندوق❖

❖ ً كن مستمعا



قائمنشتريأمنبني❑

ننقلهأماألصلعلىنحافظ❑

شراكاتأمأموالنا❑

أنتظرأمصغيراً أبدأ❑

اآلخرينمعأمنحن❑

والخارجالداخل❑

تجارةأمأصول❑

أصولعدةأمواحدأصل❑

.ما األفضل لي من االستثمارات الوقفية❑

علوم نحتاجها ❖

المالية •التسويق•االستراتيجيات•

والمحاسبة

إدارة المشاريع•إدارة المنشآت•إدارة التغيير•

إدارة المخاطر•إدارة العقود•إدارة األصول•



دراسة التكلفة•

اعادة التقييم•

الدراسات الفنية•

اإلدارة واإلنجازات•

استشراف المستقبل•

احتماالت العائد•

الرصيد التاريخي•

المشاريع المشابهة•

!!!الشركاء المؤسسين•



مساهمة القطاع الخاص في دعم الوقف الخيري

ف كيف تستطيع حفز القطاع الخاص للمساهمة في أعمال الوق

م الخيري والمشاركة في االستثمار في المشروعات التي تدع

الوقف الخيري

(نشاط جماعي بالتعاون مع أفراد المجموعة)



عـــنـــوان المـــوقــــع

www.samisalman.com




