
األحـــوال  قانـــون  مـــن   360 املـــادة  تفعيـــل   -1
ال��صية �شأن وقف تركة من ال وارث لھ،

وتم تث�يت عدد 12 تركة �� محكمة الشـــارقة 
الشرعية.

2- إلغاء �سبة بدل النظارة املقدرة بـ 5% من 
ر�ع الوقف لتكون نظارة الدائرة مجانية.
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تأج��   �� النظارة  أعمال  �عض  إسناد 
األوقاف وصيان��ا إ�� القطاع ا��اص. 2014

إطالق مشروع إعادة إعمار األوقاف باعتماد 
سمو ا��اكم حفظھ هللا. 20112012

 �� الوقف  �شأن   (  4  ) رقم  قانون  إصدار 
قانون  أول  �عد  والذي  الشارقة،  إمارة 

مختص بالوقف ع�� مستوى الدولة.

2006 �شكيل ال��نة الشرعية ع�� األوقاف 
بإمارة الشارقة.

 
ً
إطالق األسهم الوقفية وال�� �عرف حاليا
ً
بـ ( املصارف الوقفية ) وال�� تضم حاليا

 19 مشروع وقفي.
2002

إ�شاء األمانة العامة لألوقاف بموجب 1996
مرسوم أم��ي رقم ( 2 ) لسنة 1996م.

التحول اإللك��و�ي ��دمات الدائرة ومعامال��ا.

إطـــالق أول دبلـــوم م�ـــ� ع�ـــ� مســـتوى الدولـــة 
مختص بالنظارة ع�� األوقاف، 

وتخر�ـــج 50 متـــدرب �ـــ� ��ـــ�ت�ن ��ـــدف تأهيـــل 
النظـــار واملتخصصيــــن �� األوقـــاف ورفع كفاءة 

القطاع الوقفي ا��كومي وا��اص. 

إصدار قانون رقم ( 8 ) �شأن الوقف �� إمارة 
السابق  القانون  التعديل ع��  الشارقة �عد 

و�ضافة بنود مستحدثة.

النقديـــة  األوقـــاف  ��ـــ�يل  مشـــروع  إطـــالق 
باملصـــارف  اقف�ـــن  الو ت��عـــات  مـــن  ا��صلـــة 
الوقفية املتنوعة �� محكمة الشارقة الشرعية.



1/حث و���يع أهل ا���� ع�� إحياء وترسيخ مقاصد الشر�عة اإلسالمية وغايا��ا من خالل الوقف.

2/ العناية باألوقاف وا��افظة عل��ا �� حدود الضوابط واألح�ام الشرعية والقانونية.

 ألح�ام الشر�عة اإلسالمية والقانون.
ً
اقف�ن ورغبا��م وفقا 3/ إدارة واس�ثمار أموال األوقاف وتحقيق شروط الو

قيد ال�سليم ال��ا�ي املرحلة

عدد 
األوقاف

وصف 
املشار�ع

10 وحدة سكنية2 بناية سكنية تجار�ةاإلجما��
2 بناية سكنية تجار�ة

14 وحدة سكنية

مشار�ع بناء جديدة مشار�ع إعادة اإلعمار 

وقف�ن7 أوقاف وقف�ن

 الشارقة

1 بناية سكنية بمنطقة مو���

 د�ي
بمنطقـــة  تجار�ـــة  ســـكنية  بنايـــة   1

الضغاية

 الشارقة
افة  1 برج سك�� تجاري �� أم الطر

4 فلل بمنطقة الغافية
2 فيال بمنطقة اآلبار

2 فيال بمنطقة الرملة

 خورف�ان

1 بناية سكنية تجار�ة بمنطقة ال��دي

 ��مان
2 فيال �� منطقة الروضة 

الشارقة

10 فلل بمنطقة حو���
4 فلل بمنطقة اآلبار

وقفات

1. أهداف الدائرة

 316  وقف
2  . عـــدد األوقاف 

تحـــت نظـــارة الدائرة

3  . عـــدد األوقاف 
 33  وقف ال�ـــ� تـــم بناؤها 

البنايات

الفلل والبيوت الشعبية

املساجد

19

6

8

اقف�ن 4  . تنفيذ شروط الو
يتم صرف ر�ع األوقاف �ش�ل سنوي ب�سبة %100 بالت�سيق مع ا��هات الراعية للفئات ا��تاجة،

أغلب هذه ا��هات �س�� لتحقيق غاية الوقف ودعم املوقوف عل��م من خالل اإلعفاء عن الرسوم اإلدار�ة،

كما هو ا��ال مع جمعية الشارقة ا����ية وجهات أخرى.

اقفيـن  من  5  . إحياء  ذكر  الو
خالل  إعادة  إعمار  أوقافهم

اقفة شيخھ ب�ت را�ان - رحمها هللا -  1- الو

املتوفية ��اية الثمان�نات من القرن املا���.

الوقـــف: بنايـــة طابـــق أر��ـــ� وأول �ـــ� منطقـــة الناصر�ـــة، 

و�صرف ر�عها ع�� مدارس املتوفاة �� جزر القمر.

اقف عبدهللا سلطان العو�س –رحمھ هللا-  2 - الو

املتو�� �� ست�نات القرن املا���.

ع��ـــا  التعو�ـــض  وتـــم  م�ـــ�و�ة  املرقـــاب  بمنطقـــة  أرض  الوقـــف: 

 قيد البناء لعدد 10 فلل سكنية.
ً
بأرا��� بمنطقة حو���، حاليا

6  . األوقـــاف النقديـــة ا��صلـــة 
اقف�ن من ت��عات الو

1) يتم جمع األوقاف النقدية من خالل املشار�ع الوقفية املطروحة بمختلف الوسائل املتاحة.

2) حصر املبالغ ا��صصة ل�ل مشروع وقفي ع�� حدة.

اقف�ن.  ع�� القيمة السوقية و��قوق الو
ً
3) ���يل هذه األوقاف النقدية �� محكمة الشارقة الشرعية حفاظا

4) إصدار صك رس�� من ا��كمة باألوقاف النقدية واإلذن باس�بدالها.

5) الدراسة املستمرة إلم�انيات اس�ثمار هذه األوقاف النقدية من خالل الشراء املباشر أو البناء.

6) االس�ثمار اآلمن �� البنوك اإلسالمية ���ن البناء أو الشراء.

7  . تركـــة مـــن ال وارث لهـــم

8  . املشـــار�ع ا��اليـــة 

* تفعيل املادة 360 من قانون األحوال ال��صية �� الدولة وال�� تم تضمي��ا �� القانون رقم 8 لسنة 2018م �شأن الوقف 

 باســـمھ للفقـــراء 
ً
 خ��يـــا

ً
 �ـــ� اإلمـــارة وال وارث لـــھ وقفـــا

ً
 أو مقيمـــا

ً
�ـــ� إمـــارة الشـــارقة �ـــ� املـــادة (52): « تكـــون تركـــة املتو�ـــ� مواطنـــا

واملساك�ن وطلبة العلم وتكون النظارة ف��ا للدائرة» 

* تم تث�يت 12 حالة ح�� تار�خھ.


