
 حتقيق تنمية وقفية مستدامة(: 1)اهلدف االسرتاتيجي 

 لمبادرةوصف مختصر ل المبادرات البرامج

المؤسسي البناء تطوير 
 للوقف  إلدارة

ناعة كوادر فنية كفؤة متخصصة قادرة توفير وص
 على إدارة الموارد الوقفية وتنميتها

دارة الوق  إتعزيز قدرات المشرررررررررررررفيف ولىار الوق  على 
الى تعزيز الطواقم باسررررررررت دا   باإلضررررررررافةفي المحافىات، 

دارة إخبرات مف خررارا الورارة لبنرراد كررادر فني قررادر على 
 ل الوقفية بكفادة واقتدارموااأل

 الوق  وتنميته إلدارةير اللوائح المنىمة تطو 

الئحررة ترر أير لموال الوق  والئحررة االسررررررررررررررت مررار  تحررد رر 
 تماشررررررررررررررى مع  اأات الم تمع وتنمية اموال الوق  بما 

والصرررررررررررررريف الشررررررررررررررر يررررة للوق ، واعتمرررراد ررررا مف أهررررات 
 االختصاص

 تعزيز است اللية مؤسسة تنمية الوق 
لوق  إداريًا العمل على اسررررررت الل مؤسررررررسررررررة تنمية اموال ا

وماليًا بالتدريج، والتوأه بالعمل لحو الفكر االقتصررررررررررررراد  
 الخاص

 إلشاد لىا  الوق  االلكترولي
الشررررررررراد منصرررررررررة الكترولية على موقع الورارة تتيح الم ال 
للمواطنيف وق  ممتلكررراتهم واموالهم مف خالل االلترلررر ، 

 وقاف مف خاللهاواالست مار في األ

 الوقفية الت نيتصميم لطلس األمالك 
ت ميع كافة وثائق التراث الوقفي ال ديم والوثائق والح ج 

يحتو  كرررررافرررررة المعلومرررررات  الوقفيرررررة الحرررررد  رررررة في اطلس
 والخرائط وقواعد البيالات اال صائية المرتبطة بها

 صياغة وثي ة وقفية تتالد  مع ا تياأات الم تمع 

بل الشررررررر ية لصررررررياغة االمالك الوقفية وسرررررروثي ة الاعداد 
المشاركة في الوق  بصيف أد دة عصرية تترأم توأهات 

لتخرررررد  الواقفيف بحيررررر  تتالد  مع ا تيررررراأرررررات الم تمع 
 .اال داف التنموية العامة واعتماد ا

تطوير األوقاف 
 وتنميتها

 مشروع وقفيات مف لأل النهضة إطالق

مبررادرات وقفيررة تسررررررررررررررررا م في التنميررة الم تم يرررة  إطالق
توسررررررريع لطاق العمل الوقفي وفتح المسرررررررتدامة، مف خالل 

م ال التنويع والتعدد في المبادرات في كافة المسررررررررررررررارات 
منية والصررررررحية والتعليمية والبي ية، المدلية والتكنلوأية واأل

 والشاد الصناد ق الوقفية وفق الصيف الوقفية التنموية.

المشاريع  إعداد خطط وم تر اتالمبادرة الى 
   االست مارية لتنمية الوق

ت هيز دراسررات أدوا المشرراريع الوقفية وصررياغة الخطط 
االسررررررررررررررت مارية لتنمية الوق  ولشررررررررررررررر ا لتكو  في متناول 

 التنمويةمشاريع الالمست مريف والبدد بتنفيذ 
توفير شبكة لما  مالية دائمة داعمة للوق  
 بمشاركة مؤسسات الم تمع المحلي والدولي

ية لت ديم تبرعات التواصررررل مع المؤسررررسررررات المحلية والدول
 سخية ومستمرة لدعم الشاد الوقفيات

 قامة مشاريع است مارية لتنمية لموال الوق إ
 متنوعة سنوياً  مشاريع 8 تنفيذ

 .%50 بنسبة سنوات، 3 لهاية في اال راد مضاعفة
 

  


