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 العقاريةالوقفية  متويل املشروعات إجراءات
 

 جدول احملتوايت

 1      مقدمة عن صندوق تثمري ممتلكات األوقاف 

 1       الشروط العامة للتمويل من الصندوق

  الواثئق املطلوبة لتمويل املشروعات من صندوق تثمري ممتلكات األوقاف
   

  2  الواثئق القانونية وفكرة املشروعاملرحلة األوىل: مراجعة  
 2     املرحلة الثانية: مرحلة تقييم املشروع 

 3 لتمويل مشروعات عقارات األوقاف إرشادات توجيهية إلعداد دراسات اجلدوى
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 مقدمة عن صندوق تثمري ممتلكات األوقاف

 الصندوق أتسيس

 مليون دوالر أمريكي. 50قدره مدفوع رأمسال بم 2001يف عام  األوقاف ممتلكات تثمريمت إنشاء صندوق 
مساهم. إضافة إىل ذلك  14من  مليون دوالر أمريكي 76.41دفوع املال امل بلغ رأس، 2016وبنهاية ديسمرب 

لتمويل املشاريع الوقفية بصورة مشرتكة مع  مليون دوالر أمريكي 100فقد اعتمد البنك خط متويل مببلغ 
  .الصندوق

 الصندوق من الغرض
 الدول يف واالجتماعية االقتصادية اجلدوى ذات األوقاف ممتلكات وتثمري تنمية هو الصندوق من الغرض إن

 .ميةالاإلس الشريعة ملبادئ وفقا األخرى، الدول يف ميةالاإلس اجملتمعات ويف ابلبنك األعضاء
 يةعقارات الوقفالمشاريع تطوير  راضي الوقفية ويفاألباين على املإنشاء ويساهم الصندوق يف متويل مشاريع 

يغطي اخلريية. و األغراض واألنشطة اليت ختدم يف هناية املطاف و ائدها و ع وزايدةالقائمة، هبدف تعزيز قيمتها 
 .املختلطاملباين ذات االستخدام و السكنية والتجارية واإلدارية  بايناملالتمويل إنشاء 

متويل البنك اإلسالمي ويف هذه احلالة فإن نسبة ، وقفيوهناك أيضا إمكانية شراء مبىن قائم وحتويله إىل عقار 
 .كحد أقصى  ٪ من سعر الشراء75للتنمية تصل إىل 

 

 الشروط العامة للتمويل

 أسلوب التمويل  واملراحبة  واإلستصناع اإلجارة مثل إسالمية متويل طرق
 

 قيمة املشروع ريكي على األقل.مماليني دوالر أ 5

  مدة التمويل املشروع إنشاء فرتة شاملة عاما   15 ال تتجاوز
 

الضمان املصريف، ضمان الشركات، الرهن )تعتمد على طبيعة املشروع 
 الضماانت  العقاري، وما إىل ذلك(

  الربح هامش سنواي  وتدرس كل حالة على حدة %7إىل  5

 عملة التمويل والسداد الدوالر األمريكي
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 الواثئق املطلوبة لتمويل املشروعات 
 من صندوق تثمري ممتلكات األوقاف

 

 املرحلة األوىل: مراجعة الواثئق القانونية وفكرة املشروع
 

 الوقف. طلب رمسي للتمويل يتضمن ملخصا  عن مشروع 1
 . صورة عن شهادة التسجيل والنظام األساسي للمؤسسة الوقفية أو املنظمة اخلريية2
. نسخة من سند امللكية يبني أن األرض هي ابسم املؤسسة الوقفية أو املنظمة اخلريية، وخالية من 3

 مجيع العوائق والرهون
 . نسخة من صك الوقف، إن وجد4
 ذلك نطاق عملها وأنشطتها واستثماراهتا. . معلومات مفصلة عن املنظمة مبا يف5
 . نبذة موجزة عن جملسي األمناء واإلدارة مبا يف ذلك جنسياهتم وختصصاهتم6
 القوائم املالية للمنظمة على مدى السنوات الثالث األخرية. 7
 

 املرحلة الثانية: مرحلة تقييم املشروع )بعد اعتماد فكرة املشروع من البنك(
 (3ابلصفحة رقم . دراسة اجلدوى )انظر النموذج االسرتشادي 1
 . نسخة من رخصة البناء، إذا كانت قد صدرت2
 . الضماانت املقرتحة للتمويل مثل الضمان املصريف أو الرهن العقاري، .... إخل.3

 

 يتم دعم طلب التمويل مبا يلي: - ملحوظة
للتنمية، يتم دعم طلب التمويل خبطاب من مكتب حمافظ يف الدول األعضاء يف البنك اإلسالمي  .1

 الدولة لدى البنك االسالمي للتنمية يتضمن عدم املمانعة على املشروع
يف الدول غري األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية، يتم دعم طلب التمويل خبطاب يتضمن عدم  .2

 من قبل السلطة املختصة املمانعة على املشروع
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 إرشادات توجيهية إلعداد دراسات اجلدوى
 لتمويل مشروعات عقارات األوقاف

 

 نك.ملحوظة: يتم إعداد دراسة اجلدوى بعد املوافقة املبدئية على فكرة املشروع من الب
 

 االقتصاد - 1
املؤشرات االقتصادية األساسية: إمجايل الناتج احمللي ومعدل منوه، معدل البطالة، معدل التضخم،  الدولة: ▪

 سعر خصم البنك املركزي، سعر اإلقراض الرئيسي للبنوك التجارية.
 املؤشرات االقتصادية واألنشطة الرئيسية.: املدينة/ احملافظة اليت يقع هبا املشروع ▪
العملة احمللية مقابل الدوالر األمريكي، وتطورها يف املاضي والتوقعات سعر صرف : سعر الصرف ▪

 املستقبلية لسعر العملة.
معلومات خمتصرة عن الضرائب مثل ضريبة الدخل، ضريبة القيمة املضافة، الضريبة اليت تقتطع : الضرائب ▪

 من املنبع أو أي ضرائب أخري يتعرض هلا قطاع االستثمار العقاري.
 

 وقافقطاع األ -2
 نبذة اترخيية عن القطاع ابلدولة املعنية. .أ
 وضع القطاع وهيكله احلايل. .ب
 األنظمة والقوانني املتبعة لألوقاف. .ت
 القوانني املشاهبة لألوقاف مثل قانون املؤسسات واجلمعيات اخلريية. .ث

 

 سوق العقارات  - 3
 إخل(. خمازن/صناعي .... نظرة اترخيية للقطاع والقطاعات الفرعية )السكين، التجاري، اإلداري، .أ
حجم القطاع ومنوه )يتم الرتكيز على القطاع الفرعي اخلاص ابملشروع إذا كان قد مت حتديده حسب  .ب

اشرتاطات البناء بقطعة األرض مثال  إذا كانت األرض خمصصة كتجاري فيتم الرتكيز على هذا القطاع يف 
 دراسة السوق(.

 العرض والطلب احلاليني. .ت
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توقعات العرض والطلب لألعوام اخلمسة إىل العشرة املقبلة، مع بيان األساس الذي ترتكز عليه تلك  .ث
 التوقعات. 

 اجتاهات أسعار األراضي واملمتلكات. .ج
 معدالت اإلجيار ونسبة األشغال للوحدات العقارية للمباين املختلفة. .ح
 اإلجيار وتصاريح البناء، ، ...اخل.قوانني التملك و  :القوانني واألحكام املنظمة للقطاع العقاري .خ

 
 املشروع - 4
 فكرة املشروع وأهدافه. هدف املشروع: 4-1
 

 موقع املشروع 4-2
 املوقع اجلغرايف )مزاايه وعيوبه(. .أ
 اخل. نوعية ختصيص األرض: سكين، جتاري، إداري .... .ب
 وصف املوقع )الشكل ووصف أي منشآت قائمة عليه(. .ت
 للموقع )الطرق واملواصالت(.سهولة الوصول  .ث
 تقييم األرض وأسس التقييم. .ج
 املستوى االجتماعي ابملنطقة )ذات دخل مرتفع أو متوسط أو منخفض(.  .ح
 املرافق املتاحة من مياه وغاز وكهرابء وخطوط هاتف. .خ
اجد، اخلدمات املتاحة مثل املدارس واملراكز التجارية والنوادي واجلامعات والفنادق واملستشفيات واملس .د

 ...اخل.
 

 دراسة أفضل استخدام للموقع 4-3
 النظر يف ثالثة بدائل الستخدام املوقع والتوصية ابختيار أفضل البدائل مع التربير. .أ
  املساقط األفقية للطوابق املختلفة والواجهات.نيِّ اعداد رسومات معمارية أولية لفكرة املشروع تب .ب
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 نطاق املشروع  4-4
 جديدة أو توسعة مبىن قائم او شراء عقار.إنشاء مبان  .أ
 اخلدمات االستشارية )تصميم املشروع، اإلشراف على التنفيذ، أتعاب قانونية، ...اخل.(. .ب
الرسوم املتعلقة ابستخراج تراخيص البناء وتوصيل املرافق العامة، أو تكاليف نقل امللكية يف حالة شراء  .ت

 املمتلكات.
 

 مكوانت املشروع 4-5
 نطاق املبىن املقرتح، ومالحمه الرئيسة، ومدى توفر اخلدمات. .أ
مرآب وصف املبىن )عدد األدوار، عدد الوحدات ومساحاهتا وأحجامها، املساحات املشرتكة،  .ب

اإلطاللة الرئيسة للمبىن،  إمجايل املساحة القابلة للتأجري، صايف املساحة القابلة للتأجري، ،السيارات
 ...(. اخل.املساحات اخلضراء 

التسهيالت اخلاصة )، نظام التخلص من النفاايت، نظام التدفئة أو تكييف اهلواء املركزي، اخلدمات  .ت
 األمنية، إجراءات السالمة ومكافحة احلريق، املصاعد،  اخل....(. 

 

 مواد البناء والعمالة 4-6
 

 مدى توفر مواد البناء والعمالة. .أ
 والسعر.النوعية، مصادر التوريد، اجلودة  .ب
كلفة البناء احلالية للمرت املربع الواحد، وذلك لكل فئة من فئات التشطيبات املختلفة )اإلسكان املتميز،  .ت

 اإلسكان املتوسط، اإلسكان منخفض التكلفة(. 
 

 واإلشراف  البناء والتصميم 4-7
 

 .إمكانية توفر االستشاريني للتصميم واإلشراف على التنفيذ وإدارة املشروع حمليا   .أ
 إمكانية توفر املقاولني حمليا  وفئة املقاول املطلوب لتنفيذ املشروع.  .ب
 قدرة اجلهة املستفيدة عي إدارة املشروع وإجراءات دعم قدراهتا. .ت
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  البيئيةاالعتبارات  4-8
 

 اثر البيئية للمشروع وأساليب التخفيف منها.آلتقييم ا .أ
والتخلص من النفاايت الصلبة، والتخلص من صحة وسالمة املوظفني، وآتكل الرتبة، والضوضاء،  .ب

 الصرف الصحي، وتصريف مياه األمطار، وما إىل ذلك.
 

 تكلفة املشروع  4-9

التقديرات التفصيلية لكل عنصر من عناصر التكلفة وذلك ابلعملة احمللية واألجنبية مع بيان املعادل  .أ
، الكهرو ميكانيكيةات، األعمال ابلدوالر األمريكي. ويتضمن جدول التكلفة بنود أعمال اإلنشاء

 اخلدمات االستشارية، األاثث، الطوارئ.
 كلفة اإلنشاء ابملرت املربع. .ب
 األساس الذي تقوم عليه تقديرات الكلفة وخمصصات الطوارئ.  .ت
 مقارنة الكلفة مع كلفة مشاريع مشاهبة حتت التنفيذ أو نُفذت حديثا . .ث

 

 خطة التمويل  4-10
 

 املتوفرة لدى اجلهة املستفيدة.األموال تفاصيل  .أ
 األموال املرصودة للمشروع.تفاصيل  .ب
 مبلغ التمويل املطلوب من البنك. .ت
 الفجوة التمويلية )إن وجدت(. .ث

 

 التنفيذ 4-11
جدول تنفيذ املشروع متضمنا  مراحل التخطيط وتطوير املشروع والتصميم واستخراج تصريح البناء  .أ

 شراف.وإجراءات املناقصة والتنفيذ واإل
املشرتايت: اإلجراءات املتبعة يف املشرتايت. هل هي مناقصة مفتوحة دوليا  أو مناقصة حملية يف حال  .ب

 توفر املقاولني واالستشاريني ذوي اخلربة
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 إدارة املشروع بعد اكتماله  4-12
 توفر شركات متخصصة يف إدارة املشاريع  .أ
 –األمن  –الصيانة  –اخلطوط املرجعية للشركة العقارية إلدارة املشروع بعد اكتماله )اإلدارة والتسويق  .ب

 املرافق العامة ...اخل(. –النظافة  –التأمني 
 اهليكل اإلداري املقرتح إلدارة العقار .ت
 توفر شركات متخصصة يف الصيانة أو القيام أبعمال الصيانة ذاتيا   .ث

 

 يدة من املشروعاجلهة املستف - 5
 أهداف اجلهة املستفيدة حسب دستورها. .أ

 الوضع القانوين للجهة املستفيدة. .ب
 اهليكل التنظيمي. .ت
 وسريهتم الذاتيةموظفو اإلدارة العليا الرئيسيني  .ث
 األداء التشغيلي واألنشطة احلالية ابلتفصيل. .ج
 والقوائم املالية(.األداء املايل خالل األعوام الثالثة السابقة )امليزانية  .ح
 املصادر الرئيسة للدخل والرعاة الرئيسيون. .خ

 مربرات املشروع - 6
 مربرات اجتماعية

 بعض فئات القضااي االجتماعية اليت خيدمها املشروع، مثل: ختفيف الفقر، التعليم، الصحة، متكني
 ...اخل.اجملتمع،

 

 مربرات تسويقية
 ملء الفجوة يف قطاع معني )مراكز جتارية، حمالت، مكاتب، شقق سكنية،..اخل(.  .أ

اسرتاتيجية التسويق: خمتلف عناصر اسرتاتيجيات التسويق مثل املنافسة والتسعري واحلصة من السوق  .ب
 وقنوات التسويق، ... اخل.

 أتثري املشروع على املنطقة احمليطة. .ت
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 مربرات متويلية
 للتوقعات املالية للمشروع:الفرضيات األساسية 

 قيمة اإلجيار للعناصر املختلفة. .أ
 مدة العقود والزايدة السنوية يف اإلجيار. .ب
 معدالت اإلشغال للوحدات املؤجرة على مدار السنوات العشرين القادمة. .ت

 يتم مقارنة قيمة اإلجيارات ونسبة اإلشغال مع مباين جماورة ومشاهبة للمشروع.  :ملحوظة
 معدالت االهالك للمباين وغريها. .ث
الضرائب: حساب الضرائب اليت يتعرض هلا املشروع مثل ضريبة الدخل، ضريبة القيمة املضافة،  .ج

 ية أو أي ضرائب أخري.الضريبة على أرابح التمويل )واليت تقتطع من املنبع(، الضريبة العقار 
املصروفات التشغيلية للعقار )مع تفصيل تكلفة الصيانة، اإلدارة والتسويق، األمن، النظافة، األمن،  .ح

 ورسوم املرافق، والتأمني ... اخل(.
 رسوم اخلدمة: ما إذا كانت هناك رسوم خدمة يدفعها املستأجرون لتغطية جزء من تكلفة التشغيل .خ

 

 حساب التدفقات النقدية
عاما من بدأ  20قائمة التدفقات النقدية للمشروع تتضمن اإليرادات / املصروفات املتوقعة ملدة  ▪

تشغيل املشروع. وينبغي ذكر مجيع املبالغ ابلعملة احمللية وكذلك ابلدوالر األمريكي مع األخذ يف 
 االعتبار أسعار الصرف احلالية واملتوقعة.

العائد الداخلي، ونسبة تغطية الدين، وصايف القيمة احلالية، املؤشرات املالية للمشروع: معدل  ▪
 وغريها. ونسبه القروض إىل رأس املال

 
 حتليل احلساسية مبوجب فرضيات خمتلفة:

 %.10اخنفاض اإليرادات بنسبة  .أ
 %.10ارتفاع كلفة املشروع بنسبة  .ب
 مزيج من التصورات السابقة يف )أ( و)ب(. .ت
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 حتليل املخاطر - 7
 

 املخاطر احملتملة وطرق وأساليب تفاديها أو التخفيف من آاثرها )إن وجدت( مثل: 
 خماطر التصميم واإلنشاء. .أ

 خماطر متعلقة ابلقطاع العقاري الذي يقع يف إطاره املشروع. .ب
 خماطر زايدة التكلفة. .ت
 خماطر زايدة مدة التنفيذ. .ث
 خماطر التشغيل واإلدارة. .ج
 خماطر سعر العملة. .ح
حتويل األموال مبا يف ذلك سداد األقساط إىل البنك اإلسالمي للتنمية ابلدوالر األمريكي خماطر  .خ

 )أصل مبلغ التمويل ابإلضافة إىل هامش الربح( مبا يف ذلك الضرائب احملتمل استقطاعها.

 اخلالصة والتوصيات - 8
  .لمشروعل املاليةدوى اجل ▪
 مربرات التمويل.  ▪
 ات.ـــــــــالتوصي ▪

 

 :امللحقات
 خريطة تبني موقع املشروع.  ▪
 صورة فوتوغرافية للموقع.  ▪
 صورة من سند ملكية األرض. ▪
 صورة من صك الوقف إن وجد.  ▪
 التصميمات والرسومات األولية. ▪
 اهليكل التنظيمي للجهة املستفيدة.  ▪
 الربانمج الزمين لتنفيذ املشروع.   ▪
 التقدير احلايل للقيمة السوقية لألرض )أو العقار يف حال شراء مبىن( مبعرفة مكتبني عقاريني مستقلني. ▪

 


