
تجربة هيئة اإلغاثة اإلسالمية –األوقاف اإلنسانية 
العالمية 

حسن بن درويش حامد شحبر 
ن العام لهيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمي ة األمي 



ف األنبياء وخات م الحمد هلل حمد الشاكرين وأصلي عل أشر
ن محمد صل هللا عليه وسلم .       المرسلي 



. افالتعريفًبهيئةًاإلغاثةًاإلسالميةًالعالميةًوالرؤيةًوالرسالةًواألهد:   أولاً
ًا .  تحدياتًإعدادًالعرض:  ثانيا
ًا .مصادرًالمعلومات:  ثالثا

اً :موضوعًالتجربة:  رابعا

.  بدايةًالفكرةً-4-1

.الحلولًالمقترحة-4-2

(.سنابلًالخير)اعتمادًوإطالقًمشروعًالصدقةًالجاريةً-4-3

.مراحلًتطورًالمشروع-4-4

.(سنابلًالخير)أدواتًووسائلًتنفيذًمشروعًالصدقةًالجاريةً-4-5

.تصميمًنموذجًبتصرفًلتجربةًالهيئةًالوقفية-4-6

.نماذجًمنًأوقافًالهيئةًفيًمكةًالمكرمة-4-7

اً .  النتائج:  خامسا

اً .التوصيات: سادسا
اً .الخاتمة:   سابعا

:عناصرًالعرض



:العالميةاإلسالميةاإلغاثةبهيئةالتعريف:أولاً

يةخيرمنظمةالسعوديةالعربيةبالمملكةالعالميةاإلسالميةاإلغاثةهيئة•

.السالميالعالمرابطةمنمنبثقةإسالمية،إنسانية

لخاصاوالماليواإلداريالتنظيميكيانهاولهامستقلة،اعتباريةشخصيةذات•

لجانولهاوالماليةاإلداريةولوائحهاألساسنظامهاأحكامإطارفيبها

.(ةالتنفيذيواللجنةاإلدارة،مجلسالعامة،الجمعية):هيتشريعيةومجالس

فيبينوالمنكوللمحتاجينهباتهملتقديمالمحسنينمعتتعاوناألداء،عالمية•

.مجتمعاتهموتنميةمعاناتهممنوالتخفيفإلغاثتهمالعالم،

هـ1398عامالعشريندورتهفيللرابطةالتأسيسيالمجلسبقرارأنشئت•

الموافقهـ1399/2/30وتـاريخ4734رقمالساميةالملكيةوبالموافقة

.م1979/1/29

وزارةبينالمقردولةباتفاقيةالملحقالبروتوكولتوقيعتمهـ1432عامفي•

اإلغاثةهيئةومنهاوهيئاتهااإلسالميالعالمورابطةالسعوديةالخارجية

.العالميةاإلسالمية



:الرؤية

تعنىوانللمانحيناألولوالختيارواإلنسانيةالخيريةلألعمالمرجعيةتكونأن

لمجتمعاتالتنميةالهادفةومشاريعهابرامجهالتنفيذالمحترفوالستثماربالوقف

ةالستراتيجيالتحالفاتفيوالسهامالمؤهلةالبشريةالقوىبناءخاللمن

ي العمل الخب  المؤسسي بما يخدم اإلنسانية ويحقق اإلعمار و 
ن
التنمية الريادة ف

:الرسالة



:األهداف

علىالكوارثمناطقإلىاإلغاثةتقدممنظماتثالثأولضمنتكونأن•

.العالممستوى

.عالميةاحترافيةمستوياتإلىالهيئةفيالبشريةبالقوىالوصول•

.الخيريالعملمجالفيخبرةبيتتصبحأن•

.تطبيقًالمعاييرًالعالميةًللجودة•

.منًاإليراداتًالسنوية% 30تطويرًبرامجًالستثمارًواألوقافًلتصلًإلىً•

.ملهاتحقيقًالشراكةًالستراتيجيةًمعًالدولًوالمنظماتًواألفرادًفيًمجالتًع•

برامجوتنفيذإعدادفيعالمياامعتمدةهيئات10أفضلضمنتصبحأن•

.والتنميةاإلعمار



اً :تحدياتًإعدادًالعرضً: ثانيا

ي طرأت عل الوضع خالل السنوات ا
ات والمستجدات الت   للمتغب 

ً
ن طبقا لسابقة تبي 

:لنا أن هناك العديد من التحديات منها

.قلةًالدراســــاتًواألبحـــاثًوأوراقًالعملًالعلميـــةًحولًتوثيقًالتجربة•

خاللئةالهيتأسيسعلعملتفاعلةشخصياتبغيابالمعلوماتنقص•

ة السابقةالفب 

امج• .صعوبة الحصول عل المستندات والوثائق المتعلقة بالبر

ي بعض مراحل ا•
ن
ي شاركت ف

.لتجربةفقدان التواصل مع بعض الشخصيات الت 



الستعانةًببعضًالتقاريرًوأوراقًالعملًومحاضرًالجتماعاتًوالمكاتبات•

.والخبارًالصحفيةًالتيًتشيرًلبعضًمالمحًالتجربة

الرجوعًإلىًبعضًالشــــخصياتًالمتاحةًالتيًشاركتًفيًأجزاءًمنًمراحلً•

.التجربة

اً :مصادرًالمعلومات: ثالثا



اً موضوعًالتجربة: رابعا



وعاتتمويلمصادر وضعفقلةمشكلةالهيئةواجهت ها مشر
امجالمشاري    عمنوالعديد  ي اإلنسانيةوالبر

إىلمتقدكانتالت 
يةالمنظماتمناإلسالمي العالمرابطة ي الخب 

ن
العالمدولكافةف

:التاىلي للسؤالإجابةعنبالبحثالهيئةفبدأتللهيئةوتحال

:بدايةًالفكرة-4-1

دائمةتمويلمصادر علالهيئةتحصلأنيمكنكيف
ومتنوعة؟



:تم طرح العديد من الحلول وتم اختيار الحل األمثل عل مسارين

:  الحلولًالمقترحة-4-2

ن عليه وحشد كافة الطاقات والموارد إلطال: المسار األول• كب 
وع تم الب  ق مشر
(.سنابل الخب  )الصدقة الجارية 

ي المسار •
ن
ي بشكلالعمل:الثان داد أعكزيادةاألولللمسار وموازيتدريجر
ن  ن المتطوعي  ن منوالمتعاوني  اءالمتخصصي  ي وزيادةوالخبر جمعمندونر

والحمالتاإلعالناتوزيادةالفروعأعداد وزيادةوالتحصيلالهبات
ةاإلداريالمرصوفاتتخفيضمعالهباتمصادر وتنوعالتسويقية
 بالحد والتشغيلية

ن
.األدن



نابلس)الجاريةالصدقةمشروعالهيئةاعتمدتالوقفلسنةإحياءًا•

.(الخير

(:سنابلًالخير)اعتمادًوإطالقًمشروعًالصدقةًالجاريةً-4-3

المشروعراعيشرفهحفلفيهـ1408عامالمشروعوأطلقت•

نائبسعودآلعبدالمحسنبنسعوداألميرالملكيالسموصاحب

سمباسميً جدةبكورنيشميدانفيآنذاكالمكرمةمكةمنطقةأمير

.المشروع

اًمسماهاالخيرسنابل• الذينلمث)تعالىقالالكريمالقرآنمنمقتبسا

كلفيسنابلسبعأنبتتحبةكمثلهللاسبيلفيأموالهمينفقون

ةاآلي(عليمواسعوهللايشاءلمنيضاعفوهللاحبةمائةسنبلة

البقرةسورة261



والمصارفالبنوكفيتبرعاتمنجمعهتممااستثمارتمهـ1408عامفي•

.األجلوطويلومتوسطةقصيرةحساباتفياإلسالمية

:مراحلًتطورًالمشروع-4-4

يفأعلىنسبةالعقاريلالستثماريكونوأنالستثمارتنويعنحوالتوجه•

يفالهيئةحقمنيكنلمالتاريخهذاوفيمخاطرهلقلةالستثماريةالمحفظة

ثماراتلالستالخيرسنابلشركةإنشاءتملذاالمملكة،فيالتملكاألساسنظامها

.الكبيرالمشروعهذالتديرهـ1412عامالصناعيةوالتجارية

تثمارلالساإلسالميةالشركةمعمختلفةمشاريعفيالدخولإلىالستثمارتطور•

عامحتىوخالفـهاإلسالميفيصلومصرفلالستثمارالبركةوشركةالخليجي

.هـ1410

تملكحقهامنليصبحللهيئةاألساسالنظامتعديلتمهـ1420عاموفي•

لوأوك.باسمهاالعقاراتوتملكشراءفيالهيئةوبدأتالمملكةفيالعقارات

.اوتأجيرهوتطويرهاللهيئةالعقاريةالمشاريعإدارةالخيرسنابللشركة



.أعوامعشرةلمدةللمشروعرؤيةوضع•

(:رسنابلًالخي)أدواتًووسائلًتنفيذًمشروعًالصدقةًالجاريةً-4-5

.المشروعوترويجلتسويقالمختلفةوالوسائلاألدواتاستخدام•

وإشرافيةةوفنيوإداريةتنفيذية)متخصصةميدانيةتطوعيةولجانفرقتكوين•

.(ورقابية

.تشغيليةسنويةخططإلىالرؤيةتحويل•

منوالمتطوعينوالمتعاونينالهيئةمنسوبيمنالبشريالكادرحشد•

وإعارةوالعامالخاصالقطاعوموظفيالجامعاتأساتذةمنالمتخصصين

.العاملينبعضمكافآتاألعمالرجالبعضوتحملً البعضخدمات



ووزراءأمراءمنالمسؤولينكبارمنوالرعايةوالتشجيعالدعماستثمار•

.فعالياتهوزيادةالمشروعتسويقللهيئةسه لوأعيانونواب

(:رسنابلًالخي)أدواتًووسائلًتنفيذًمشروعًالصدقةًالجاريةً-4-5

مثلالخيرسنابلوشركةالهيئةولجانمجالسمناألعضاءبعضمشاركة•

.المشروعومتابعةوتشغيلإدارةفيالعقاريةاللجنة

اًالمشروعتنفيذ• .المنظمةالعملوآلياتللضوابطوفقا



:تصميمًنموذجًبتصرفًلتجربةًالهيئةًالوقفية-4-6



:نماذجًمنًأوقافًالهيئةًفيًمكةًالمكرمة-4-7



:نماذجًمنًالمشاريعًاإلنسانيةًللهيئةًفيًالعالم-4-7



(.وعينمنتظمينًومتعاونينًومتط)زيادةًكفاءةًوخبرةًالعاملينًبالهيئةً•

اً :النتائج:خامسا

.تطويرًاألنظمةًواللوائحًوآلياتًالعمل•

.اكتسابًعالقاتًدوليةًواسعة•

.اكتسابًسمعةًعالمية•

.زيادةًوتنوعًالمشاريعًوالبرامجًاإلنسانيةًللهيئة•

.انتشارًمشاريعًوبرامجًالهيئةًفيًالخارج•

.زيادةًفروعًالهيئةًوممثلياتهاًفيًالخارج•

.زيادةًالمواردًالماليةًللهيئة•

(.يهبات،ًأوقاف،ًاستثمارات،ًمشاريعًدخلًذات)تنوعًمصادرًالدخلًللهيئةً•



اً :التوصيات:سادسا

الهتمامًبالعنصرًالبشريًفيًإدارةًاألوقافًاإلنسانيةًتأهيالاً•

اً وتدريبا .وتطويراًا

بدعمالمجتمعأفرادإلقناعواألساليبالوسائلأفضلدراسة•

.اإلنسانيةاألوقافمشاريع

يميالتعلالجانبفيالمتخصصيناألعمالرجالمعالشراكاتعقد•

أنحيثوالصحةالتعليمفيمتخصصةمشاريعإلقامةوالصحي

دولالمنالكثيرفيمتميزةوبمواقعلهامملوكةأراضالهيئةلدى

.مكاتبفيهالهاالتي



اً :التوصيات:سادسا

نظماتًتفعيلًالشراكاتًبينًمؤسساتًاألوقافًوبينًالحكوماتًوالم•

.الدوليةًالمتخصصة

فياألوقافمشاريعلتسويقمتخصصةوحداتإنشاءدراسة•

يفالجتماعيةالمسؤولياتإداراتوفيالربحيةغيرالمنظمات

.الربحيةالمنظمات

.هاالعملًعلىًزيادةًالوعيًالمجتمعيًباألوقافًوتعريفهاًوأهميت•

العائليةوالمؤسساتالربحيةغيرللمنظماتوخططرؤىوضع•

لالعمإلىالماليةمواردهاتأمينفيالتقليديالعملمنللتحول

منظمةللاإلنسانيةالمشاريععلىالصرفلديمومةكمصادرالوقفي

.التأسيسبعض



ارواآلثوالنزاعاتوالحروبوالبشريةالطبيعيةالكوارثتفاقمإن

الجئينوالالمتضرريناحتياجاتدائرةاتساعإلىأدَّتً عنهاالناجمة

ةالتعليميالجوانبفيباحتياجاتهمالوفاءوضرورةوالنازحين،

تبلغمهمااإلنسانيةوالمنظماتوالتنموية،والجتماعيةوالصحية

جاتالحتيابهذهالوفاءعنعاجزةاًســـتظلفإنهااستثماراتهاموارد

داعميوالمحسنينوبينبينهاوثيقوتعاونتضامنهناكيكنلمما

.اإلنسانيةاألعمال

اً :الخاتمة:سابعا



B


