
 



 



 

  



 













 

اإلسالمي الوقف : 

  المعنى ولتقريب الثمرة، وتسبيل األصل حبس :الفقهي االصطالح وفي الحبس، اللغة في الوقف
  المتولدة بمنافعه واالستفادة واالستمرار للبقاء قابل بمال التصدق على يقوم الوقف إن :نقول
 .الخير أو البر وجوه من وجه في دوريًا

مصطلح Endowment من التبرع :فهو مفهومه أما ،منحة /هبة /وقف :اللغوي ومعناه  
  جمعية لصالح يستخدم الذى للدخل دائم مصدر يأ أو الممتلكات أو باألموال أومؤسسة فرد

 .أخرى مؤسسة يأ أو مستشفى أو كلية أو خيرية

عليه القانونية السيطرة بنقل مالكه يقوم منقول أو عقار بمال يتعلق عمل :الترست مفهوم  
  حددهم الذين المستفيدين لحساب المال واستثمار بإدارة سلطاته يباشر الذي األمين إلى

 .المالك



 

 آخر شخص إلى المالك من ممتلكات أو أموال نقل بموجبه يتم قانوني ترتيب ,الترست  

 .(المستفيدين) أكثر أو واحد لصالح إلداراتها (األمين)

 مصطلح: Foundation: تنظيمى كيان العام إطالقها فى وهى مؤسسة، :اللغوي ومعناه  
 .خيرية أو تعليمية أو حكومية أو تجارية كانت سواء األعمال لممارسة



   



 

 العيادة المتنقلة لجمعية زمزم



 

 للمسؤولية االجتماعية (CARROLL)هرم كارول 

 التصرف  كمواطن صالح يسهم في تعزيز الموارد في المجتمع و تحسين نوعية الحياة(: االنساني)البعد الخيري

لىمراعاة المنظمة لمجانب األخالقي في قراراتها مما يؤدي : البعد األخالقي أن تعمل بشكل صحيح وحق وعادل را   

خطأ في المجتمع و هو ما يمثل قواعد العمل  إطاعة القانون والذي يعكس  ما هو صحيح أو: البعد القانوني
 .األساسية

 .تحقيق المنظمة عائد و هذا يمثل قاعدة أساسية لموفاء بالمتطمبات األخرى: البعد االقتصادي



 

  
 من وجهة نظر الشركات

 
 .اكتساب ثقة الجمهور ورضا المستهلكين بما يساعد في خدمة األهداف االقتصادية للشركات -1
 
رعاية شئون العاملين وتحقيق الرفاهية االجتماعية لهم واالستقرار النفسي سيجعل منهم أكثر  -2

 .إنتاجية
 
 . حصول الشركات علي عائد مستمر لفترات طويلة المجال -3
 
 .السمعة الحسنة للشركات كميزة تنافسية-4
 
 .تحسين الصورة العامة ألصناف المنتجات والخدمات، وزيادة المبيعات-5



 

 

 من وجهة نظر المجتمع

 
 .زيادة التكافل االجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع -1
 
 .تحسين نوعية الحياة في المجتمع -2
 
 .التزام كل أفراد المجتمع بتحقيق التنمية المستدامة -3
 
 .تنمية مهارات كل أفراد المجتمع -4
 
 .مساندة الدولة في تحقيق األهداف التنموية -5
 
 .تشجيع القطاع الخاص في البحث عن حلول شاملة وصديقة للبيئة -6



 

 المجتمع              

              
 

 االقتصاد

              

 

 البيئة



GRI 



 

وتمويل إنشاء برامج دعم:   

السيارة الطبابة . 

والمعدات األجهزة توفير. 

والمستلزمات والمواد األدوية توفير. 

الصحة حفظ برامج. 

والتخصصي العام الخيري العالج صناديق. 

اإلبصار وإعادة البصر حفظ برامج. 

 الطارئة الحاالت عالج برامج 



 

 

والمستعصية المزمنة األمراض عالج برامج   

الطبية والمستلزمات األجهزة وتصنيع توفير . 

التوعوية الصحية البرامج. 



 



األولية الصحية الرعاية مراكز 

المرجعية التخصصية المستشفيات. 

المسنين رعاية برامج. 

المعاقين رعاية برامج. 

النهارية والرعاية النقاهة دور. 

 ذات والمستهلكات والمواد لألدوية مصانع إنشاء وقف 
 .المنخفضة والتكلفة األولوية

 

 



 
 

المجال هذا في والريادات واالبتكارات اإلبداع حفز. 

والصحية واالقتصادية االجتماعية الشراكات وتوظيف تعزيز  
 . الهدف هذا لتحقيق والعلمية

االجتماعية المسؤولية ومفاهيم وتطبيقاته الوقف فقه توسيع  
 .األوسع نطاقه في الهدف هذا لتحقيق وتطبيقاتها واالستدامة

ووزارات الخيري القطاع) العالقة ذات الجهات بين الجهود تنسيق  
  (والتجارة االجتماعية والتنمية والصحة والتعليم والعدل األوقاف

   .الالزم والتالحم التنسيق تحقيق على سويًا للعمل

 

 



 
 

المجال هذا في العالمية التجارب من االستفادة. 

تصادفها التي العقبات وإزاحة المحلية النماذج ودعم دراسة. 

المحلية للنماذج والكيفي الكمي التنوع حفز. 

على اإلضافي الطبي العطاء ووقف الوقف وقف إجراءات تسهيل  
   العمل رأس

القطاع داخل الوقفية الطبية الشركات إنشاء إجراءات تسهيل  
 .المنح وبيوت جهات وفي الخيري الطبي

 

 



 
 المجال الجهة 

 العالج الخيري: المجال الصحي مؤسسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية  

 العمليات: العالج الخيري مؤسسة محمد وعبد اهلل إبراهيم السبيعي الخيرية

 األوقاف الصحية تمويل   أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي

 (السرطان -العالج الخيري) برنامج عائلة شكور أبو غزالة لعالج المرضى

 العالج الخيري مؤسسة محمد عبد اللطيف العيسى

 العالج الخيري الخيرية الجميحمؤسسة آل 

 العالج الخيري العراديأوقاف 

 العالج الخيري وقف سعد وعبد العزيز الموسى  

 العالج الخيري يوسف عبد اللطيف جميل

 العالج الخيري   شركة فاروق ومأمون تمر وشركائهما  

 (نبضة أمل)شركة النهدي الطبية 

 التبرع باألدوية للبرامج الميدانية

 برنامج رياالت

 الصيدلية الخيرية



 
 المجال الجهة 

 العالج الخيري الصندوق االجتماعي لعائلة عبد اللطيف جميل

  الخيري، العالج الطبية، والقوافل المتنقلة العيادات إدارة أوقاف صالح بن عبد العزيز الراجحي  

  البحوث والطفولة، األمومة الطبية، المستلزمات

 .الصحية التوعية والدراسات،

 .برنامج رعاية األمومة والطفولة أوقاف العضيبي

 الشراكات مع القطاعات الحكومية  

 تعاون إطاري اإلمارات والمحافظات  

 تعاون إطاري الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

 مستشفى العيون بجدة 

 

  عالج مجاني للحاالت المحولة من السعوديين 

اسعار خاصة للحاالت المحولة من غير السعوديين 
 مذكرة تفاهم عامة جامعة الملك عبد العزيز 

 تعاون إطاري إدارات التعليم



 



 
 

  

 




