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 نظــرًا ملــا للوقــف مــن أهميــة بالغــة يف اإلســتدامة املاليــة للجهــات اخليريــة وإيجــاد مــورد ثابــت 
لضمــان اســتمرارية األنشــطة والبرامــج؛ فــإن املكتــب التعاونــي للدعــوة واإلرشــاد وتوعيــة اجلاليــات 
البرامــج  وامتــداد  العطــاءات  لتواصــل  املكرمــة  مبكــة  الهــدى(  )زاد  وقــف  إقامــة  يعتــزم  بأجيــاد 
واملشــاريع الدعويــة مبنطقــة احلــرم، حيــث أن املكتــب حديــث التأســيس ويعتبــر هــذا الوقــف أول 

باكــورة األوقــاف للمكتــب.
راجيــًا مــن اهلل العــون والســداد الكتمــال هــذا الوقــف املبــارك ليكــون عونــًا للقيــام بالدعــوة إلــى اهلل 

تعالى يف أرض احلرم املكي بفضل اهلل ثم بدعمكم ومســاهمتكم .
بارك اهلل لكم فيما تنفقون خلدمة اإلسالم واملسلمني ...

املقدمة
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مبررات إنشاء الوقف

حاجــة املكتـــــب إلــــــى إيــرادات ماليــة ثابتــة 
ــد العــــــــون والتيســـــيــــــــــر يف تنفيـــــــــذ  يســـــتمــــــ
الدعويــة  البرامــــــج واألنشـــــــطة  واستمــــــرار 

للمكتــب.

تخــصـــــص املكـتــــــب يف دعـــــــــــــــوة احلجــــــــــــاج 
رؤيــة  أعدادهــم حســب  وتزايــد  واملعتمريــن 
اجلهــد  إلــى مضاعفــة  يتطلــب  2030 ممــا 

امليزانيــة. وزيــادة 

املكتــب حديــث التأســيس والتوجــد لــه 
مــوارد ماليــة ثابتــة.
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مميزات الوقف
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مــتـــــــخـــــصــــص فــــي الدعــــــــــــوة 
إلى اهلل.

أجـــــٌر ال ينقطـع .

التنوع فـي البرامـــج واألنشطة .

قدســـية املكــــان )منطقة احلرم( .

إكرام ودعوة احلجـاج واملعتمرين.
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خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة 
نحـــــــو حتقيـــــــق 
االستـــــــــــدامــــــــة 
املاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

للمكتــب.

فتـــــــــــــــح نافــــــــــــــــــــــــــذة 
للصدقـــــــــة اجلاريــــة 
لفئــــــــات املجتمــــــــــــع 
ـــل  ـــدودة الدخــــ محــــــــ
مــــــن خالل املشــاركة 

بأســـهم يســـيرة.

إحيـــــــــــــاء ســــــــــــنة 
وثقافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الوقــــــــــف علـــــــــــى 
اخلدمــــــــــــــــــــــــــــــــات 
الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
واالجتماعيـــة.

استدامة 
املشــاريع 
الدعوية 
مبنطقة 
احلـــــــــــرم

استمــــــــــــــــــــــــــــرار
استفــــــــــــــــــــــــــــادة

احلجـــــــــــــــــــــــــــــاج 
واملعتمــــــــــــــــرين 
واجلاليات من 
البرامــــــــــــــــــــــــــــــج

أهداف  الوقف 
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يعـــــــــــــــــــــد القطـــــــــــــــــــاع 
العقــــــــــــــاري مـــــــــــــــــــــــــــن 
االســـتثمارات اآلمنـــة 
مقارنـــــــة مبخاطـــــــــــــر 
األدوات االســـتثمارية 
األخـــرى متـــى مـــا مت 
ــار املوقــــــــــــــــــع  اختيــــــــــــــــ

املناســـب.

مت اختيـــــــار املشـــــــروع 
يف مكــــــــــــــــة املكرمـــــــــــــة 
نظـــرًا لفضـــل املـــكان 
ومضاعفـــة األجـــر يف 
الثـــواب ووجـــود مقـــر 
املكتـــــــب واألنشـــــــــــطة 

املقامـــة فيهـــا.

جدوى االستثمار يف القطاع العقاري
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الوقفاالستثمار الرابح مبنطقة احلرم
عبارة عن برج سكني جتاري



صك الوقف



 كروكي الوقف من املكتب الهندسي



 كروكي الوقف من البلدية



رقم 
القطعة

رقم 
املساحةاحلياملخطط

71/7/1/أ48
حي

624.18 م2األمير أحمد

موقع الوقف 



دائـــرة  علـــى  يقـــع 
ــة ) حتــــــــت  مهمــــــــــــــــ
نطــــــاق الدائـــــــــــــري 

) الثالـــث 
مـــن  قريـــــــــــــــــــــــــــــــــب 
املــــــــــــــــؤدي  النفــــــق 
أجيـــــــــــــــــــــــاد    إلــــــــــــى 

) ملســـــــخوطة ا أهــــــم ) علـــــى  يقـــــــع 
حيــــــــــــــــــوي  خـــــــط 
مبكــــــــــــة ) الطريـــق 
الثالـــث( ــافة بـــني الدائـــري  املســـــــــــــ

احلـــرم والوقـــف 
٤ كيلـــو فقـــــــــــط

 مميزات موقع الوقف
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التكاليف االستثمارية واجلارية 

التكلفة األولية لبناء الوقف

مـاليـــــــني9
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مصادر التمويل

02

01

04

03

مساهمات أهل اخلير واحملسنني )أفراد(.

تبرعــات عينيــة مــن املصانــع والشــركات 
ذات العالقــة بالبنــاء.

تبرعات رجال األعمال.

دعم اجلهات املانحة.
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يعود ريع هذا الوقف لبرامج وأنشطة املكتب  الدعوية يف منطقة احلرم  ، ومن أبرزها:

ريع الوقف 

الــــدروس 
الشرعية

دعوة احلجاج 
واملعتمرين

كفالة 
الدعاة

توزيع الوسائل 
الدعوية

الدعوة 
االلكترونية

رياض 
اجلنة

البرامج 
الدعوية

اليوم الدعوي 
للجاليات

ورث 
مصحفا

اللقاءات 
الدعوية

حفظ السنة 
النبوية

الهدية 
الدعوية

برنامج 
موعظة  

الشاشات 
الدعـــــوية

املسابقات 
العلمية
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كيفية املساهمة يف املشروع؟

احلســـــــــاب
املخصـــص
للوقــــــــــــــــف

ت عــا لتبر ا
النقديـــــــــــــة

التبرعـــــــات
العينيـــــــــــــــــة
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أيها احملسنون :
 نضـــع بـــني أيديكـــم فرصـــــــــــــــة املســـاهمة يف وقـــف )زاد الهـــــــــــــدى( 

مبنطقة احلرم املكي ، ليكون زادًا لكم ولوالديكم يف آخرتكم .
قال تعالى : 

ثــالث: صدقــة  آدم انقطــع عملــه إال مــن  ابــن  إذا مــات  قــال �: 
رواه مســلم. لــه«  بــه، أو ولــد صالــح يدعــو  جاريــة، أو علــم ينتفــع 

اخلامتة
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زد أجرك
 يف زاد الهدى

فبعطائك
يتحقق املرجتى
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