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الماألوقاف يف اإلس

 دور األوقاف يف التاريخ اإلسالمي

 اإلسالميةالعصور وعبر النبوةعهدمنذاألوقافشهدت
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أهمية املحفزات لألوقاف
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 افاجلمعيات الراغبة باإليق قافعمال راغبني باإليأرجال 

تواملعلوماالدراساتمنوتمكينهمالوقفإجراءاتتسهيالت➢

حكوميةورسومضريبيةإعفاءات➢

اجتماعيةومكانةتقدير ➢

والستثماراتالحكوميةاملشاريعفيميزة➢

واوسمهجوائز ➢

التدخلوعدمالوقفحمايةفيالثقةتعزيز ➢

الوقفيةالنماذجصناعةفياملرونة➢

وممكنهوسهلةواضحهتشريعات➢

والتمويلاملشاركةقنواتفتح➢

الجمعياتأوقافتمويل➢

الوقفيالجانبعلىالجمعياتقياداتتأهيل➢

وجوائزأوسمة➢

التبرعاتجمعوإجراءاتبيئةتحسينفيالتوسع➢

املشاعةلألوقافوقوالبنماذجصناعة➢

وتسهيالتأراض يمنح➢

حكوميةورسومضريبيةإعفاءات➢

ةاملاليالتقنياتوتطبيقاتالجماعيالتمويلصور تنوعتعزيز ➢
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األوقاف القائمة  املساهمني باألوقاف

وجوائزأوسمة➢

اجتماعيةومكانةتقدير ➢

املساهمةألشكالحلول تنويع➢

للمساهميناملساءلةقنواتفتح➢

املساهمينمعوالشفافيةالوضوح➢

تواملنجزاواألخبار املعلوماتومشاركتهمدوريةتقارير ➢

بهااملساهماألوقافأعمالونتائجاألثر ابراز ➢

املتعثرةلألوقافحلول ➢

الستثماريةحلولهاوتنوعاألوقافاستثماراتتمويل➢

األوقافتواجهالتيوالتحدياتالعقباتازالة➢

األوقافعلىالقضائيةالوليةإجراءاتوتسهيلمرونة➢

واملنفعةالغبطةوتقدير التقييمآليةتنظيم➢

لألوقافاملؤسس يالتميز جوائز ➢

والتبرعاتالتمويلحلول منالقائمةاألوقافتمكين➢

لألوقافالحكوميةالخدماتاسنادأولوية➢

افيةالجهاتمعلألوقافالعميلرحلةتحسين➢ يميةوالتنظاإلشر
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س أوقافالكيانات الراغبة يف تأسي املبلغني عن األوقاف

واضحهتواصلقنواتوجود➢

افز ➢ مناسبةماليةحو

القانونيةالتبعاتمنالحماية➢

دوريبشكلالنتائجإيضاحفيالشفافية➢

النظارةفياملشاركةفياألولوية➢

والتبرعالتمويلحلول تمكين➢

األراض يمنح➢

النظاميةاإلجراءاتوتسريعتسهيل➢

التوثيقمرونة➢

افزالجوائز ➢ والحو

ليةالتمويوالبنوكالصنادقمنالتمويلأولوية➢

حكوميةورسومضريبيةإعفاءات➢

ومتنوعهمرنهأعمالنماذجصناعة➢
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قافالنظار والعاملني باألو البيئة الوقفية

وممكنةمحفزةتشريعات➢

الجهاتبينواملسؤولياتاألدوار وضوح➢

للقطاعواملعلوماتالدراساتتمكين➢

األعماللتسهيلالرقميالتحول تعزيز ➢

التنمويةوالتجاهاتالحتياجاتابراز ➢

دورهراز وإبللمجتمعالوقفيالقطاعفيالوعيتعزيز ➢

الوقفشرطوتمكينالوقفحماية➢

واوسمهجوائز ➢

اجتماعيةومكانهتقدير ➢

افز تنظيم➢ وشفافيتهااملاليةالحو

املوظفينرواتبدعم➢

فيهوالعاملينالوقفبينالتعاقديةالبيئةتحسين➢

ةالعاماألوقافعلىالنظارةفياملتميزينالنظار اشراك➢

والنظارللعامليناملهنيةاملساراتوضوح➢
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 حوكمة األوقاف والتشريع

 املنيتأهيل وتدريب القيادات والع

 شئة بناء قدرات األوقاف النا

ظاررفع وعي وقدرات الن  منصة التمويل اجلماعي

 القطاع الوقفيمهننة

 دعم التحول الرقمي

مساندة اجلهات احلكومية

األوقافممكنات 



2 1 شئة بناء قدرات األوقاف النا  حوكمة األوقاف والتشريع

فافيةوالشاإلفصاحعلىاملبنيةالحوكمةأطر وتفعيلتحديد➢

.املاليةابةوالرقالوقفيةالستثماراتبإدارةاملتعلقةواملصداقية

عامةالوالهيئةاإلداراتومجالسالنظار ومسؤولياتأدوار تحديد➢

.بينهمالعالقةتنظيموآلياتلألوقاف

.الةفعاتصالسياساتوبناءاملصالحأصحابمشاركةتعزيز ➢

وآلياتاملصالحوتعارضاملنهيوالسلوكاألخالقميثاقتطوير ➢

.بالوثائقالحتفاظ

بهدفدةاملقصيرةالتطويريةاملكثفةالبرامجمنمجموعةتبني➢

امةالعالهيئةمعبالتعاون تقدمالناشئةاألوقافقدراتبناء

.استثماراتهافعاليةوزيادةبمستواهالالرتقاءلألوقاف

ذاتئةناشأوقافتطوير طريقعناألوقافقطاعفياملعايير رفع➢

.والبشريةاملؤسسيةالقدراتلتعزيز عاليةإمكانيات

قطاعفيالعامليةواملمارساتالتجاربأفضلعلىالطالع➢

.األوقاف

الماألوقاف يف اإلس
األوقافممكنات 



4 3 منصة التمويل اجلماعي

فيلةممثالحكوميةالجهاتمعباملشاركةاستثماريةفرصطرح➢

.بهاوالتعريفلألوقافالعامةالهيئةمعبالتعاون الوزرات

قافلألو العامةبالهيئة"وتمكيناستدامة"برنامجدور تعظيم➢

غير اعالقطوتنميةتطوير فيالوقفيالقطاعمساهمةتفعيلل

.ماعيةوالجتالقتصاديةالتنميةفيإسهاماتهوتعزيز الربحي،

مساندة اجلهات احلكومية

شاركةاملتعزيز للألوقافالعامةبالهيئة"وقفي"منصةتمكين➢

.مبتكرةوتنمويةوقفيةمنتجاتبتقديماملجتمعية

فينيةالتقالحلول منوالستفادةاملنحعمليةتيسير و تسريع➢

.الخدماتأتمتةإطار فيوذلكواإلجراءاتاملعامالتتسهيل

قيقلتحعاليةوالبرامجاألوجهلتشملاألوقافمصارفتوجيه➢

.املأمول التنموي األثر 

الماألوقاف يف اإلس
األوقافممكنات 



 دعم التحول الرقمي يالقطاع الوقفمهننة56

ورةاملشتقديمفيمتخصصةخبرةشركاتواستحداثتمكين➢

العون يموتقدالوقفيةاإلدارةفيالتراكميةالخبراتأو القانونية

إداراتمجالسوأعضاءداعميناستقطابفيوالستشارة

.فاعلين

وأهدافاملعالمواضحةورسالةبرؤيةالعاملين،تمكين➢

صلة،مفعملوآلياتبرامجصورةفيتترجممحددة،استراتيجية

.لالعملسير املنظمةواللوائحاإلداريةالهياكلفيلتظهر 

تسهيلفيالتقنيةالحلول منوالستفادةاملنحعمليةتيسير ➢

ةأتمتإطار فيوذلكاملستفيدينأمامواإلجراءاتاملعامالت

.املقدمةالخدمات

استدامةضمانإلىالهادفةاإللكترونية؛الخدماتتفعيل➢

لجلباإلجراءاتوتسهيلمنفعتها،وتحقيقوتنميتهااألوقاف

اقفين .جددو

تمر تيالواملراحلاإلجراءاتكافةفيالرقميالتحول ودعمتمكين➢

.والعامةالخاصةاألوقاففيالعملياتبها

األوقافممكنات 



 عاملنيتأهيل وتدريب القيادات وال78
ظاررفع وعي وقدرات الن

هدفباألوقاففيالقياداتلتأهيلمتخصصةبرامجاستحداث➢

لتأثيريةاواملهاراتالقياديةوالقدراتالستراتيجيالفكر تعزيز 

.الرشيدالستخالفومهارات

قطاعفيلينوالعامللقياداتنوعيةوتأهيليةتدريبيةبرامجتنفيذ➢

.األوقاف

 فيوالشتراطالوقف،فياملتخصصةالدوراتإقامة➢
ّ
ظ
ُ
الوقفار ن

.الدوراتهذهعلىحاصلينيكونواأن

ناظر تصرفاتمتضمنباألوقافخاصأنموذجودراسةإخراج➢

.الوقفوشروطوحدودالوقف،

األوقافنظار وقدراتوعيلرفعمتخصصةعملورشإجراء➢

زيادةو الدخلمصادر تنّوعو األوقافمصارفتطوير علىللعمل

.ومبتكرةمتنوعةمنتجاتمنظومةوبناءاإلنفاقكفاءة

ادالعتموتقليلاألوقاف،إدارةعلىقادرةجهاتعلىالعتماد➢

.أمكنمااألفرادعلى

األوقافممكنات 
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التوصيات

3

6

19

22

13ممكنات األوقاف

محفزات وممكنات األوقاف



1234

إعفاء األوقاف 
الخاصة من الزكاة 
والضرائب والرسوم 

الحكومية

منح األراض ي لتعزيز 
مساهمة قطاع األوقاف 
في تلبية الحتياجات 

التنموية

تفعيل أطر الحوكمة

تطوير ميثاق و
األخالق والسلوك 

املنهي  

الصناديق تعظيم دور 
وتحفيز الستثمارية الوقفية

مشاركة القطاع الخاص بها

الماألوقاف يف اإلس

التوصيات



5678

يئة توفير بو تطوير الكفاءات 
عمل مثالية لستقطاب 
أفضل الكوادر البشرية

إنشاء حاضنة 
ومسرعة أعمال

الستثمارات تطوير ل
وتنمية األوقاف

إتاحة املشاركة 
املجتمعية لتطوير 

األوقاف وتنميتها وتحفيز 
البتكار املجتمعي

إنشاء مركز إعالمي 
متخصص بالهيئة العامة 
لألوقاف ومؤتمر سنوي 

ألفضل املمارسات 

الماألوقاف يف اإلس

التوصيات



الماألوقاف يف اإلس




