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الفهرس

تعريف الوقف وخلفية تاريخية•

المبادئ اإلسالمية في التنمية المستدامة•

شروط الوقف وتقنينه•

مختبرات األبتكار والوقف •

التوصيات•

الخاتمة•



التعريف

<تحبيس العين وتسبيل المنفعة  >  

 لخدمة عاّمة، أو خدمة دينّية ترض ي هللا
ً
الوقف ملك أو مخّصصات توهب هبة أبدية لتيهئ دخال

WAQF is holding the endowment and using the Return on Investment (RoI) for specific socio-economic development that will attain 
eternal reward.



خلفية تاريخية

.يمثل الوقف قاعدة مادية ومعنوية لبناء ودعم مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية المستدامة•

.يعتبر نظام الوقف أحد اإلبتكارات المؤسسية التي جسدت الشعور الفردي بالمسؤولية اإلجتماعية•

.شملت فعاليات الوقف مجاالت مختلفة منها التعليم والصحة والخدمات والبيئة•

ألبواب اإلجتهاد بشأن هناك ضرورة للتنقيب عن البنى المؤسسية التي تعتمد على الوقف وتجديد المعرفة واإلستفادة من التجربة وفتح•
.تطوير منهجية معاصرة لحل المشكالت المعاصرة





البوصلة ة البصير

العباءة السفينة

االبتكار االجتماع  

.....الرمز 



تع•
محركات التغيير

األزمات•

التقنية•

التغير السكاني•

التعليم•

اإلعالم•

الفقر•

التغير المناخي•



نماذج من االبتكار الجذري 

استخدام التقنية في العمل اإلنساني•

الشراكات العالمية•

االبتكار المفتوح•

االبتكار المعتمد على المستخدمين•



مميزات االبتكار

االبتكار 
المفت
وح

تقاطع القطاعات

التشاركية

حلول محلية



INTEGRAL INNOVATION MODEL, Al-Jayyousi, 

2017



رؤى بديلة للتنمية 

ما بعد الرأسمالية •



مدينة االبتكار

أنتم أدرى بشؤون دنياكم....... 

الذاكرة التاريخية



(2007ابراهيم البيومي غانم، .د)تقنين الوقف، 

.  من خالل مجلة األحكام العدلية19بدأت بوادر تقنين األحكام الشرعية في الربع األخير من القرن •

. إحتياجاتهية لقد أتاح اإلختالف املذهبي في فقه الوقف مجموعة من الخيارات أمام املجتمع لألخذ بأكثرها مالئمة لظروفه وأقدرها على اإلسهام في تلب•

:مراحل تقنين الوقف
.مصر، األردن، لبنان، سورية، الكويت(: الخميسنيات/ مرحلة األربعينيات : )املرحلة األولى•

. الجزائر، اليمن، قطر، عمان(: مرحلة التسعينيات: )املرحلة الثانية•

 أحتوى العديد من اإلجتهادات املتطورة بشأن الوقف2001في عام •
ً
. أصدرت اململكة األردنية الهاشمية تقنينا



(2007ابراهيم البيومي غانم.د)شروط الوقف الفاعل، 

المؤسسية✔

إستقاللية اإلدارة والتمويل ✔

الالمركزية ✔

ومن هنا تتجلى أهمية التشريعات الوقفية الحديثة في إحياء نظام الوقف وإسهامه في
. التنمية المستدامة



الحوكمة 
الرشيدة

نماذج حضارية فقه المقاصد

عناصر اإلستدامة



االبتكار في الوقف

االبتكار المستدام

االبتكار المؤسسي

االبتكار في المنتج والعمليات

المفتوح-التقني-االبتكار االجتماعي

االيتكار في نسق التفكير

(المسؤولية االجتماعية-الصدقة الجارية-المجتمع المدني)االبتكار الجذري 





:إستراتيجية العمل في الوقف البيئي

:تطوير صيغ إستثمار بيئي جديدة وفتح باب أمام الصيغ الوقفية المتجددة مثل

صناديق اإلستثمار الوقفي•

السندات الوقفية•

وقف براءات اإلختراع•

وقف البحث العلمي واملنح املدرسية•

وقف حاضنات ومسرعات األعمال•

وقف مختبرات األبتكار•

راءالتقنيات الخض–مقترح لتأسيس وقفية بيئية 



األوقاف النقدية من الهيئات الحكومية والشركات والبنوك واألفراد على هيئة أوقاف دائمة أو ودائع وقفية مؤقتة.1

التبرعات والهبات •

(Venture Capital)أو املال املساهم ( الصكوك الوقفية)اإلستثمارات •

ندوق الوقف مساهمات غير نقدية لتمويل وقف براءات اإلختراع وهي التي تمنح من قبل املؤسسات العلمية واألفراد ليقوم ص.2
لنانوتكنولوجيا، تحلية الطاقة النظيفة، ا)بتطبيقها وإنتاجها وتسويقها واإلستفادة من قيمتها كوقف لصالح التنمية املستدامة 

(املياه، الزراعة العضوية

األصول الثابتة مثل األرض والعقار.1

تطبيقات التمويل املعتمدة على الجمهور .2

مصادر تمويل مؤسسة الوقف



أدوات الحل



مختبرات االبتكار

نموذج العمل اإلجتماعي-1

اإلقتصاد التشاركي-2

اإلقتصاد الدائري -3

دراسة حالة-التفكير التصميمي-4

تقييم االبتكار-5



مختير االبتكار  
اإلجتماع  



طرق تطوير االبتكار في العمل اإلنساني

تطوير 
حات المقير

فهم السياق
التعلم المجتمع  

تطوير 
اتيجية اسير

خطة عمل
ات مؤشر

تطوير 
النموذج

التشبيك
االستدامة



إحياء ثقافة االبتكار

االبتكار المؤسسي•

االبتكار التسويقي•

النقد الرقمي–االجتهاد •



عملية تصميم الرسم املاس ي املزدوج

الحل التحدياتتحديد التحدي

نفذ

الناجحةالحلول

طور

محتملةحلوال

حدد

مجال
التركيز
األساسي

اكتشف

طبيعة المشكلة



المستخدمةالموارد
تنفيذهالحللوضعتثمرة المسوالخاماتوالمواهبواألموالالوقت

الفشلمساحة
ينجحلمومانجحمااستنتاج



اترنشر المها

ضمناالبتكاروأدواتأساليبدمج

اليوميةالممارسات

األفكاربلورةكيفيةتعلم

االبتكارأهميةنشر

وفوائده

التوعية

األفكاربلورة
والتنفيذ

نشر االبتكار



المبادئ

الرئيسيةالتفكيروأنماطعاداتتعلم

االبتكارلممارسة

بيئةال

خلقكيفيةتعلم

لالبتكارمساحة

نهج

االبتكار

األساليب

لالبتكارمختارةوأساليبأدواتتعلم

الوظائف

جديدةمنهجياتتبنيكيفيةتعلم

لالبتكار



الوقف والتنمية 
املستدامة



Design Thinking
التفكير التصميمي







الحل التحدي

الحل التحدي



2
7 ير�تغ

األنظمة ح�ط

األفكار

الجديدة

1
ر�التطو

3
واالبتكار

الفرصبحث

والتحديات

االبتكارتعزيز وتنمية 

واسعنطاقعلىونشره

6

صحةبات�إ

األفكاروفعالية

الجديدة

4

التقديم

والتنفيذ

5



زمياترالخوا
والمعادالتالصيغ

االستدالل

العامةالقواعد

الغموض
الفوضى

مسار المعرفة

حث واستكشاف                                                                استغالل الموارد المتاحةب



األنظمة التفاعالت األدوات الرموز



المستخدم التحدي

الحل

الحلول

2017ليور وروبرتس 



واملحاولة.....التجريب



-عمل صالح-استبشار-مقاربة-تسديد-أفكار-بحث

فالح



منهجية التفكير التصميمي

حلول مستلهمة من المجتمع المحلي

تجريب

تكرار



أفكار....إلهام...تنفيذ
Inspiration

Ideation
عملية غير خطية

Implementation



النشر

الترسيخ

بيقالتط

الفهم

التسلسل الهرمي  لمهارات االبتكار



Methodolo

gy
Diagno

se

Establish scope
 &reframe
questions

Test and
refine shared ideas

and proposals

Delive

r
Desig

n

Generate insight
through big data
and user insight

Co-creation & facilitated emergence

Generate fresh
ideas

Devel

op



Policy Tools and Methods

Diagno

se

Delive

r
Discov

er

Devel

opPolicy canvas

Hopes & fears cards

Challenge setting

5whys

Data discovery cards

Personas

User segmentation

User journeys

Desk research

Interviews

Data science

Evidence safari

Film ethnography

Service safaris

Crowdsourcing

Ideation sheets

Future speculations

Change cards

Role cards

Service blueprints

Desktop prototyping

Experience prototyping

Design ethnography

User journeys

Evidence safari

Ideas days or ‘jams’

Speculative design

Idea sketch sheets

‘Backstage ’policy levers



كلمة أخيرة





الرمز.....اإلطار العام

البوصلة ة البصير

العباءة السفينة

االبتكار االجتماع  



...كلمة الختام

ات االبتكار لتطوير الوقف التنموي تأسيس مختير

إحياء ثقافة الوقف ضمن حوكمة رشيدة 

ات االبتكار اعتماد التفكير التصميم  لتطوير مختير

  لتعميم فكرة الوقف العالم  
االستفادة من االبتكار التقن 

تطوير أبحاث الحج وبناء مشاري    ع ريادية



السالم عليكم




