
األوقاف والتنمية التقنية

المهندس سعيد بن دخيل اليزيدي 



لماذا التقنية داخل األوقاف ؟

.نعيش عصر التقنية•

.يةانعكاسها على التطوير المؤسسي والحاجات المجتمع•

.تحقيق لرسالة األوقاف•



عوامل مهمة في نجاح الوقف المتخصص 
(تقنيا  )

.صك الوقفية•

.مجلس النظار•

.إدارة تنفيذية متخصصة•



قرار 

التخصص

80% 20%

50% 50%

20% 80%

عدد المستفيدين بشكل مباشر حجم التأثير الفعلي



نعمل في هذه المدينة 



التوجه اإلستراتيجي لعشر 

سنوات

ريادة ونمذجةنمو وتأثيربناء وتطوير



رحـلة الـحلــم 

ن قطاع ُمَمك  

بالتقنية

التنفيذ 
شركاء قادرون

منهجيات

حلول تمويلية

نحن هنا
توعية

استشارات  

حلول تقنية 

المكان المناسب

اختبارات صغيرة 

تواصل مع الجميع 

دراسة حالة



مالحظات من الميدان 

تكرار ..التدرج ..تحليل اإلحتياج •
.التجارب

.العقد.. دقة العرض•

(.استشارة وإدارة)التنفيذ •

.منهجية العمل•



مجاالت 

العمل 
استشارات

حلول

توعية 



نموذج 

العمل

نشارك األميز2 1
نبحث عن 

3الفرص
ندرس الجدوى

5
كنتعاون مع الشري

6 4نغلق لنتعلم
نعتمد المشروع



أبرز المجاالت التي عملت بها أوقاف نورة المالحي 
تقنيا 

منصة المواقع•

منصة االستشارات•

أنظمة موارد المنظمة•

منصة التبرعات•

إدارة االجتماعات•

أنظمة إدارة المنح•

نظام الوصية والوقف اإللكتروني•

األلعاب اإللكترونية •

األكاديميات التعليمية االفتراضية•

المحتوى الدعوي•

التطوير والتدريب •



منصة جامع صيغ الوصايا 
واألوقاف 



ريمنصة استشارة تك لإلستشارات التقنية للقطاع الخي



) منصة نظام إدارة المنح 
(رائد



يفرص مساهمة التقنية في تطوير القطاع الوقف

.إمكانية اإلستفادة من البيانات الضخمة•

.انجاز العمل بدقة وسرعة عالية•

.توجيه الصرف وفق المراد الشرعي•

.إدارة أصول الوقف بفاعلية•

.كفاءة استخدام الموارد•



تحديات أمام تفعيل التقنية في قطاع األوقاف

نية الحاجة إلى وجود استراتيجية لقطاع األوقاف في اإلفادة من التق•

.وتأكيد التعامل بها

.الحاجة إلى تطوير قدرات العاملين في القطاع الوقفي تقنيا  •

طاع قلة الشركات أو الجهات الوسيطة المنفذة للبرامج الخاصة بالق•

.الوقفي والتي تفهم احتياجه



أفكار ومبادرات لتطوير األوقاف من خالل 
التقنية 

.  يرها على القطاععناية الهيئة العامة لألوقاف بملف التقنية في القطاع الوقفي لما له أبلغ األثر في زيادة تأث•

ي القطاع الوقفي مثل تأسيس العديد من المؤسسات الوقفية التقنية التي تقدم الدعم والمؤازرة لتمكين التقنية ف•

.مؤسسة التقنية المباركة بالدمام

وجه اإلستثمار تأسيس شركات تقنية استثمارية وقفية تعمل في القطاع الوقفي والخيري بشكل عام كأحد أ•

.الوقفي لألصول الوقفية

.زيادة األوقاف المتخصصة في الصرف على المجال التقني مثل أوقاف نورة المالحي•

التقنية بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الوقفية واألوقاف المتخصصة والجهات الخيرية العاملة في•

.لتطوير القطاع



مبادرة

تمويل

رتأثيمنهجيات

احتياج

استكشاف
تطوير

ابتكار

ينحاضنة التقني




