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نماء وعطاء



في ظل إقبال أهل الشارقة الكبير على الوقف والتغير السريع الذي طرأ على دولة االتحاد والذي كان مصاحباً للعديد 

من المشاريع التنموية في كافة مجاالت الحياة، تأكدت الحاجة إلى قيام هيئة مستقلة للعناية بشؤون الوقف، وتوجت 

تلك المساعي بموجب المرسوم األميري رقم (٢) لسنة (١٩٩٦) الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، وأسست بموجبه األمانة العامة لألوقاف في الشارقة، والتي 

أسند إليها الدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه، بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وتنميتها وتطويرها 

وثقافياً  حضارياً  المجتمع  وتنمية  للوقف،  الشرعية  المقاصد  يحقق  بما  الواقفين،  شروط  حدود  في  ريعها  وصرف 

واجتماعياً، وتخفيف العبء عن المحتاجين.

في عام ( ٢٠١٥ م ) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه هللا، مرسوماً بشأن إعادة 

تنظيم األمانة العامة لألوقاف، وإنشاء دائرة األوقاف لتحل محلها من أجل تمكينها من تحقيق أهداف الوقف على 

أكمل وجه.

مرسوم سمو الحاكم بشأن إنشاء األمانة العامة لألوقاف

دائرة األوقاف

نشأة دائرة األوقاف
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لقد جاء اعتماد القانون رقم (٤) في عام (٢٠١١) في شأن الوقف، تتويجاً جميًال لجهوٍد حثيثة للحفاظ على الوقف والدعوة إليه 

بذلتها دائرة األوقاف منذ إنشائها في تسعينيات القرن الماضي، حيث يعد أول قانون للوقف في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، مع استفادته من القوانين المعاصرة في البالد العربية.

ثم أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة القانون رقم ( ٨ ) 

لسنة ٢٠١٨ م في شأن الوقف في إمارة الشارقة يحدد أنواعه وشروطه وانتهائه وحقوق المستحقين ومواعيد صرف ريع 

الوقف والشروط المطلوبة في ناظر الوقف. 

ومن أبرز ما ذكر في القانون الجديد أن على الناظر احتجاز مبلغ سنوياً من صافي ريع الوقف ال تقل قيمته عن ١٠ ٪ وال تزيد 

على ٥٠ ٪ للعمارة وإعادة إعمار الوقف ، وكما أن دائرة األوقاف تشرف على جميع األوقاف التي يكون النظر عليهــا لغيرهـا.

اعتماد قانون الوقف بإمارة الشارقة 

نشأة دائرة األوقاف
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هيئة متميزة رائدة في تنمية وإدارة واستثمار األموال الوقفية، بما يحافظ عليها ويحقق أعلى عائد لها، مع االلتزام بالضوابط 

الحضاري  وتوجهه  المجتمع  بنيان  في  أساسي  كركن  الوقف  مكانة  تعزز  التي  المصارف  في  للريع  الواعي  والتوجيه  الشرعية 

اإلسالمي المعاصر.

الرؤيــة  

والتحسين  تأخير  دون  المحدد  الوقت  في  العمل  وأداء  والقوانين  بالضوابط  وااللتزام  فيه  خلل  دون  العمل  أداء   : المهنية   •

المستمر، والشعور باالرتباط والمسؤولية تجاه العمل.

• التشارك والعمل بروح الفريق : التعاون والعمل الجماعي مع كافة الشركاء الداخليين والخارجيين لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف 

الدائرة والمشاركة في اتخاذ القرار.

• الشفافية : الوضوح واالنفتاح في األساليب واإلجراءات والمعلومات داخليا وخارجيا.

• النزاهة : وهي المبدأ األساسي التي تقوم عليه كافة المبادئ األخرى.

• ثقافة التميز : ترسيخ ثقافة التميز بأداء العاملين في دائرة األوقاف.

• االعتزاز : نعتز بدائرتنا ونعمل من أجل تحقيق رؤيتنا، إليماننا برسالتنا.

القيم

نماء وعطاء

ريعها  وتوجيه  وينميها،  عليها  يحافظ  بما  الوقفية  األموال  واستثمار  عليه  القادرين  وحث  له  بالدعوة  الوقف  سنة  ترسيخ 

لتحقيق المقاصد الشرعية للواقفين كصيغة شرعية نموذجية في خدمة المجتمع وتنميته.

الرسالة  
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األهداف
١. حث وتشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ مقاصد الشريعة اإلسالمية وغاياتها من خالل الوقف.

٢. العناية باألوقاف، والمحافظة عليها في حدود الضوابط واألحكام الشرعية والقانونية.

٣. إدارة واستثمار أموال األوقاف، وتحقيق شروط الواقفين ورغباتهم وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية والقانون.

نشأة دائرة األوقاف
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االختصاصات
١. مباشرة أعمال النظارة على األوقاف، ورعايتها، واستثمارها، وإدارة أموالها، وصرف ريعها في حدود شروط الواقف بما يحقق 

المقاصد الشرعية منها.

٢. العناية باألوقاف، والمحافظة عليها، والعمل على إحصائها، وتوصيفها، وحفظ مستندات إنشائها، وتسجيلها لدى الجهات 

المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.

٣. إدارة واستثمار أموال األوقاف التي يشترط الواقف النظارة عليها من قبل الدائرة، أو التي لم يشترط الواقف النظارة عليها، 

أو انقطع فيها شرط النظارة.

٤. تقديم النصح والمشورة للواقفين ولناظري األوقاف وغيرهم وإدارة هذه األوقاف متى طلب منها ذلك.

٥. اتخاذ كل ما من شأنه الحث على الوقف، والدعوة إلى إحياء وترسيخ هذه السنة الحميدة.

استثمار  ووسائل  طرق  أحدث  باتباع  وذلك  التنفيذي،  المجلس  عليها  يوافق  التي  المجدية  االقتصادية  المشروعات  إقامة   .٦

األموال، وتنميتها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون.

٧ . ممارسة كافة األعمال التجارية والصناعية والزراعية بما في ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها.

٨ . أية مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها الدائرة من قبل الحاكم أو المجلس.

نماء وعطاء

5



ينقسم المال

 الموقوف إلى

 قسمين  : 

١. الهوية الوطنية.

٢. سند ملكية العقار والخارطة.

٣. براءة الذمة من خلو العقار من اإللتزامات.

٤. تقديم طلب إثبات وقف لدى المحكمة الشرعية.

- عقارات .

- منقوالت.

إجــراءات الـوقـف

المستندات المطلوبة :

إجراءات تسجيل الوقف
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شروط صحة
 وقف العقار

1أن يكون الوقف ملكاً تاماً للواقف.

2

3

4

5

6

7

8

أن ال يكون الموقوف عليه جهة يحرم الوقف عليها شرعاً.

الوقف  على  الوصية  أحكام  وتطبق  منجزة،  الصيغة  تكون  أن 
الصادر من المريض مرض الموت أو المضاف إلى مابعد الموت.

تاريخ  المدة خمسين سنة من  تتجاوز  الوقف مؤقتاً فال  إذا كان 
اإلنشاء، وإذا أقت الوقف األهلي فال يكون أكثر من طبقتين.

عمره  أشرف  أو  متهالكة  حالة  في  الوقف  استالم  تم  إذا 
لجهة  ريعه  تخصيص  للواقف  يحق  ال  االنتهاء،  على  االفتراضي 

معينة وإنما يجعله لجهات البر عموماً.

أن يكون الوقف معلومـــا.ً

أن ال يكون الوقف مرهوناً.

أن يكون الوقف صالحاً لالنتفاع به 
شرعاً مع بقاء عينه في الغالب.

دائرة األوقاف بالشارقة

تسجيل عقار

نماء وعطاء
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أن يكون الوقف ملكاً تاماً للواقف.

أن يكون الوقف معلومـــا.ً

أن ال يكون الوقف مرهوناً.

إجراءات تسجيل الوقف

شروط الواقف :

متمكناً  رشيداً  مختاراً  عاقًال  الواقف  يكون  أن 

بأهلية التبرع.

بموجب  شرعًيا  وكيًال  عنه  ينيب  أو  بنفسه  يحضر  أن 

توكيل يخول له النيابة في إجراء الوقف.

على  قائمة  موجودة  جهة  على  وقفاً  يكون  أن 
الموقوف  زوال  ألن  منقطعة،  غير  الزمن  طول 

عليه ينافي مقصود الوقف.

أن ال يكون الموقوف عليه جهة يحرم الوقف عليها 

شرعاً.

 شروط 

الموقوف عليه :

1

2

1

2
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نماء وعطاء

شروط تسجيل الحجة الوقفية  :

أن يقوم الواقف بتقديم طلب إثبات وقفية للعقار إلى رئيس محكمة الشارقة الشرعية، ثم بدورها تقوم المحكمة بمخاطبة دائرة التسجيل العقاري بالشارقة 

للتأكد من خلو الوقف من أي رهن أو إلتزامات أخرى، أو يحضرها الواقف ابتداًء ثم بعدها يقوم الواقف بالبدء بتسجيل الحجة الوقفية مع مراعاة مايلي:

١- أن يسمى الواقف الموقوف عليه والعين الموقوفة إذ هي من أركان الوقف فيجب ذكرها.

٢- أن تكون الصيغة منجزة، وتطبق أحكام الوصية المنصوص عليها في القانون االتحادي رقم (٢٨) لسنة (٢٠٠٥)، 

في شأن األحوال الشخصية على الوقف الصادر من المريض مرض الموت أو المضاف إلى ما بعد الموت، وال يحق 

له الوصية بالوقف أكثر من الثلث.

٣- يشترط حضور الواقف بنفسه أو بواسطة وكيله، ليقوم كاتب العدل بالمحكمة الشرعية بعد التأكد من سالمة 

المستندات بإعداد الحجة الوقفية بإجراء اآلتي :
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إجراءات تسجيل الوقف

تسجيل البيانات المطلوبة وهي :

- اسم الواقف رباعياً حسب بطاقة الهوية أو جواز السفر .

- جنسيته .

- رقم جواز السفر أو الهوية وتاريخ استخراجها ( يجب أن تكون سارية المفعول).

- تسجيل إقراره ( نص الحجة ) أي أنه: (أوقف العقار رقم ...... ، الواقع بمنطقة ...... ، وهو عبارة عن .... ، لوجه هللا تعالى، 

ليصرف ريعه في مجال ...... (أحد المصارف)، أو ليبني عليه ...... حسب طلبه، وبأنه يقيم نفسه ناظراً عليه، أو أي شخص 

آخر يراه مناسبا، أو أن يختار دائرة األوقاف لهذا الغرض).

• بعد تسجيل المعلومات المطلوبة يتم التوقيع عليها بحضور شاهدي عدل ويسجل أرقام بطاقتيهما .

• تتم قراءة الحجة على الواقف أو من ينوب عنه مرة أخرى للتأكد من مطابقتها لرغبته .

• يوقع عليها كاتب العدل والقاضي ثم يتم توثيقها واعتمادها .

• تسجيل الحجة لدى المحكمة الشرعية بالرقم المسلسل وتاريخ إستخراجها وتختم بختم المحكمة.

• تحتفظ المحكمة بنسخة أصلية من الحجة الوقفية وتسلم نسخة أصلية للواقف ولدائرة األوقاف من أجل متابعة 

إجراءات تثبيت وتسجيل الوقف لدى دائرة التسجيل العقاري ودائرة التخطيط والمساحة بالشارقة.
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نماء وعطاء

ثانًيا: المنقوالت :

تشمل المنقوالت أي مال متقوم مثل السندات واألسهم، الذهب والفضة، السيارات، الحقوق المعنوية والفكرية، براءة االختراع، وجميع األوراق المالية وغيرها التي تقبل طبيعتها الوقف، إذا 

كانت مستغلة استغالًال جائًزا شرًعا بما في ذلك النقود.

- الهوية الوطنية / جواز السفر.

- ما يثبت ملكية المنقول للواقف.

- طلب إثبات الوقف لدى المحكمة الشرعية.

المستندات المطلوبة :
- أن يكون ماال متقوماً مما يباح االنتفاع به شرعاً.

- أن يكون معلوماً.

- أن يكون مملوكاً للواقف ملكاً تاماً.

ويشترط  :
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إجراءات تسجيل الوقف

إجراءات وقف المنقول :

بعد اإلنتهاء من تسجيل الحجة الوقفية في المحكمة ولدى الدوائر الحكومية المعنية يتم إرسال رسالة شكر للواقف تتضمن بأنه سيتم تزويده بتقرير سنوي عن الوقف، ويتم ارفاق :

- تنطبق على المنقول نفس الشروط المطلوبة على العقارات، بأن يكون الواقف بالًغا عاقًال رشيًدا مالًكا للمنقول باإلضافة إلى شروط الموقوف 

عليهم وشروط الموقوف.

- تسجل الحجة مشتملة على وصف المنقول، ورقمه إذا كان يحمل رقًما مثل األسهم أو السندات والودائع وغيرها.

- يسجل الجهة الموقوف عليها والغرض من الوقف وشرط الواقف والناظر عليه.

- يوقع عليها الواقف والشهود وتعتمد من كاتب العدل والقاضي المختص بذلك.

- توثق لدى محكمة الشارقة الشرعية ثالث نسخ أصلية، نسخة للواقف، وأخرى للدائرة إلجراء الالزم، ونسخة تحتفظ بها محكمة الشارقة الشرعية.

١. نسخة عن الصك الوقفي.

٢. نسخة عن سند الملكية.

٣. نسخة عن الخارطة.
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المشاريع الوقفية



المشاريع الوقفية

تعريف مختصر للمشاريع الوقفية

تتنوع المشاريع الوقفية التي تديرها دائرة األوقاف وتنمو بمساهمة الواقفين ، وتتميز هذه المشاريع بأنها أوقاف دائمة تصرف 

غلتها على حسب رغبات الواقفين. 

 ضوابط الصرف :

• تتعامل دائرة األوقاف مع الجهات الخيرية واالنسانية الرسمية فقط.

• تكون أولوية صرف ريع هذه المشاريع داخل الدولة.

• جميع المشاريع وقف لله تعالى وهو أحد صور وقف النقود.
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نماء وعطاء

بيتي في الجنة

يصرف ريعه على بناء المساجد وعمارتها وصيانتها 

بالتعاون مع دائرة الشؤون اإلسالمية.
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المشاريع الوقفية

وقف المعاقين

احتياجاتهم  وتلبية  الهمم  وذوي  المعاقين  رعاية 

والمساهمة في تأهيلهم والتخفيف من معاناتهم 

والعمل على دمجهم في المجتمع والحياة العامة 

اإلنسانية  للخدمات  الشارقة  مدينة  مع  بالتعاون 

ونادي الثقة للمعاقين وغيرهم.
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نماء وعطاء

وقف الحجاج 

دفع بعض نفقات حج الفريضة، لغير القادرين.
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المشاريع الوقفية

وقف الفقراء والمساكين 

يصرف ريعه لصالح الجهات الخيرية المعتمدة بالدولة.
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نماء وعطاء

وقف المسنين

المساهمة في رعاية كبار السن وتوفير احتياجاتهم.
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المشاريع الوقفية

وقف القرآن الكريم 

والسنة  الكريم  القرآن  ونشر  لطباعة  ريعه  يصرف 

مافيه  وكل  التحفيظ  حلقات  في  والمساهمة  النبوية 

خدمة لكتاب هللا تعالى.
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نماء وعطاء

وقف سقيا الماء 

توفير مياه عذبة وسقاية المصلين داخل 

المساجد بإمارة الشارقة.
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المشاريع الوقفية

وقف إطعام مسكين

وجبات  لتقديم  ريعها  يخصص  أوقاف  إنشاء 

في  اإلفطار  وجبات  وتقديم  عموماً  للمساكين 

الخيرية  الجهات  مع  بالتعاون  رمضان  شهر 

المعتمدة باإلمارة.
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نماء وعطاء

وقف األيتام 

تقديم الدعم لأليتام المكفولين من قبل المؤسسات

المعتمدة في الدولة.
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المشاريع الوقفية

وقف المسلمين الجدد 

للمساهمة في خدمة المسلمين الجدد.
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نماء وعطاء

إحياء الوقف 

المتهالكة  األوقاف  وصيانة  وترميم  بناء  إعادة 

بقصد المحافظة عليها واستمراريتها.
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المشاريع الوقفية

وقف دفع البالء

المرضى  عالج  لصالح  ريعها  يصرف  أوقاف  إنشاء 

بالتعاون مع المؤسسات المختصة باإلمارة.
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نماء وعطاء

وقف تفريج كربة

وفك  المديونين  مساعدة  في  ريعه  يصرف 

كرباتهم من خالل الجهات الرسمية.
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المشاريع الوقفية

وقف العلم 

إنشاء وقف يصرف ريعه لدعم طلبة العلم.

27



نماء وعطاء

الوقف الخيري 

وقف 
ا�يتام

وقف 
الفقراء واملساكني

وقف 
املعاقني

وقف 
املسنني

وقف 
احلجاج

وقف 
العلم

وقف 
تفريج كربة

إحياء
ا�وقاف

مسكن
وإسكان

وقف 
املسلمني اجلدد

١

١٠
٩

٨

٧

٦

٥
٤

٣

٢

وقف خيري شامل لكافة أبواب الخير.
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المشاريع الوقفية

وقف بر الوالدين 

صدقة جارية عن الوالدين يصرف ريعه في أوجه الخير.
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نماء وعطاء

وقف مسكن واسكان

إنشاء وقف يتم صرف ريعه إما على بناء مسكن 

أو صيانته لذوى الدخل المحدود.
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حصاد المشاريع

حصاد المشاريع الوقفية 



المساجد

مسجد عمار بن ياسر: سنة انجاز المشروع (٢٠٠٩)، 

يقع في منطقة الجزات، ويتسع لــ (١٥٠٠) مصٍل.
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 المساجد

مسجد عكاشة بن محصن: سنة انجاز المشروع  (٢٠١٠)، 

يقع في منطقة الرمثا، ويتسع لــ (٤٥٠) مصٍل.
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حصاد المشاريع الوقفية 

• مسجد العلم: سنة انجاز المشروع (٢٠١٢)، ويقع 

في منطقة الرحمانية (١)، ويتسع لــ (٥٠٠) مصٍل.
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مسجد عتبان بن مالك : سنة انجاز المشروع (٢٠١٢)، ويقع 

في شعبية تاهل بالذيد، ويتسع لـــ (٣٠٠) مصٍل.

 المساجد
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حصاد المشاريع الوقفية 

مسجد المطوع: سنة انجاز المشروع (٢٠١٢)، يقع 

في منطقة الرحمانية (٣)، ويتسع لــ (٣٠٠) مصٍل.
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مسجد أبي مسعود األنصاري: سنة انجاز المشروع (٢٠١٣)، 

يقع في منطقة اليرموك، ويتسع لـــ (٩٠٠) مصٍل.

 المساجد
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 ،(٢٠١٦) المشروع  إنجاز  سنة  الثقفي:  عبدهللا  بن  سفيان   مسجد 

يقع في منطقة القرائن (٣)، ويتسع لـــ (٥٥٠) مصٍل.

حصاد المشاريع الوقفية 
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مسجد في المنطقة الصناعية (٥): سنة انجاز المشروع (٢٠١٨)، 

يقع في المنطقة الصناعية (٥)، ويتسع لعدد (٣٠٠) مصٍل.

38

 المساجد
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حصاد المشاريع الوقفية 



البنايات الوقفية

• المنطقة : المجرة.

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠٠٥).

• عدد الطوابق : أرضي + (١٠) طوابق متكررة.

• عدد الشقق : (٥٠) شقة.

• عدد المحالت : (٥) محالت.

• الواقف : دائرة األوقاف.

• مخصص الريع : دائرة األوقاف

وقف  بناية المجرة (٢)             
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• المنطقة : الخان.

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠٠٥).

• عدد الطوابق : طابق قبو + طابق أرضي + (١٠) طوابق متكررة.

• عدد الشقق : (٥٠) شقة.

• عدد المحالت : (٢) محل.

• الواقف : حكومة الشارقة.

• مخصص الريع : مشاريع جمهورية جزر القمر.

وقف بناية جمهورية جزر القمر 
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حصاد المشاريع الوقفية 



• المنطقة : الخان.

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠٠٥).

• عدد الطوابق : أرضي + (٩) طوابق متكررة.

• عدد الشقق : (٥٤) شقة.

• عدد المحالت : (٣) محالت.

• الواقف : حكومة الشارقة.

• مخصص الريع : مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي.

وقف بناية مؤسسة التمكين االجتماعي
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البنايات الوقفية



• الموقع : خورفكان.

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠٠٥).

• عدد الطوابق : أرضي + (٥) طوابق متكررة.

• عدد الشقق : (١٦) شقة.

• عدد المحالت : (٤) محالت.

• الواقف : دائرة األوقاف.

• مخصص الريع : المساجد ، مسجد خاص ( مسجد النعمان بن البشير )

وقف بناية المصلى
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حصاد المشاريع الوقفية 



• المنطقة : مويلح.

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠٠٨).

• عدد الطوابق : طابق أرضي + (٣) طوابق متكررة.

• عدد الشقق : (٢٠) شقة.

• عدد المحالت : (٤) محالت.

• الواقف : حكومة الشارقة.

• مخصص الريع :  الجامعة اإلسالمية بالنيجر.

وقف الجامعة اإلسالمية بالنيجر
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البنايات الوقفية



• المنطقة : المحطة.

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠٠٩).

• عدد الطوابق : (٢) طابق قبو + طابق أرضي + (١٢) طابق متكرر.

• عدد الشقق : (٦٠) شقة.

• عدد المحالت : (٤) محالت. 

• الواقف : وقف خيري لمجموعة مساهمين ( وقف نقدي ).

• مخصص الريع : أبواب الخير 

وقف بناية المحطة (١) 
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حصاد المشاريع الوقفية 



• المنطقة : المحطة.

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠١٠).

• عدد الطوابق : أرضي + (٦) طوابق متكررة. 

• عدد الشقق : (٣٢) شقة.

• عدد المحالت : (٢) محل.

• الواقف : - ميثاء محمد الشامسي + وقف خيري لمجموعة          

مساهمين ( وقف نقدي ).

• مخصص الريع : أبواب الخير عموماً.

وقف بناية ميثاء الشامسي – المحطة (٢) 
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البنايات الوقفية



• المنطقة : الصناعية (١٢). 

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠١٠).

• عدد الطوابق : طابق أرضي + طابق واحد. 

• عدد الشقق : (١٦) شقة.

• عدد المحالت : (٦) محالت.

• عدد المستودعات : (٨) مستودعات.

• الواقف : الشيخ سعود بن خالد القاسمي + دائرة األوقاف .

• مخصص الريع : طلبة العلم الشرعي + األيتام + القرآن الكريم + دائرة األوقاف.

وقف الشيخ سعود بن خالد القاسمي ( بناية + ٨ مستودعات )
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حصاد المشاريع الوقفية 



• المنطقة : أبو شغارة.  

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠١١).

• عدد الطوابق : طابق أرضي + (٣) طوابق مواقف + (١٥) طابق متكرر.

• عدد الشقق : (٧٥) شقة.

• عدد المحالت : محل واحد.

• الواقف : مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

• مخصص الريع : مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

وقف بناية مؤسسة القرآن الكريم والسنة 
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البنايات الوقفية



حصاد المشاريع الوقفية 

• المنطقة : أم الطرافة.

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠١١).

• عدد الطوابق : أرضي + (٥) طوابق متكررة.

• عدد الشقق : (٣٠) شقة.

• عدد المحالت : (٨) محالت.

• الواقف : دائرة األوقاف.

• مخصص الريع : دائرة األوقاف. 

وقف بناية  أم الطرافة 
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البنايات الوقفية

• المنطقة : النباعة.

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠١١).

• عدد الطوابق : أرضي + (٤) طوابق متكررة.

• عدد الشقق : (١٢) شقة.

• عدد المحالت : (٤) محالت.

• الواقف : راشد الغزال + وقف خيري لمجموعة مساهمين ( وقف نقدري ).

• مخصص الريع : الفقراء والمساكين داخل الدولة + أبوب الخير عموماً.

وقف بناية محمد راشد الغزال 

49



حصاد المشاريع الوقفية 

• المنطقة : مويلح. 

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠١٢).

• عدد الطوابق : طابق أرضي + (٣) طوابق متكررة.

• عدد الشقق : (١٢) شقة.

• عدد المحالت : (٥) محالت.

• الواقف : مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية.

• مخصص الريع : مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

وقف بناية مؤسسة القرآن الكريم والسنة (٢) 
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البنايات الوقفية

• المنطقة : مويلح. 

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠١٢).

• عدد الطوابق :  طابق أرضي + (٣) طوابق متكررة.

• عدد الشقق : (١٢) شقة.

• عدد المحالت : (٥) محالت.

• الواقف : مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

• مخصص الريع : مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

وقف بناية مؤسسة القرآن الكريم والسنة (١) 
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حصاد المشاريع الوقفية 

• المنطقة : الناصرية. 

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠١٣).

• عدد الطوابق : طابق + طابق أول. 

• عدد الشقق : (١٤) شقة.

• الواقف : شيخة بنت راكان + وقف خيري لمجموعة مساهمين 

( وقف نقدي ).

• مخصص الريع : مساجد جمهورية جزر  القمر +أبواب الخير عموماً.

وقف بناية  شيخة بنت راكان 
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البنايات الوقفية

• المنطقة : مويلح.

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠١٣).

• عدد الطوابق : أرضي + (٣) طوابق متكررة.

• عدد الشقق : (٢٦) شقة.

• عدد المحالت : (٧) محالت.

• الواقف : حكومة الشارقة + دائرة االوقاف.

• مخصص الريع : مجلس الشارقة للتعليم + دائرة األوقاف.

بناية الوقف التعليمي 
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حصاد المشاريع الوقفية 

• المنطقة : القليعة.

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠١٢ م) / تاريخ إعادة إعمار الوقف ( ٢٠١٣ م ).

• عدد الطوابق : أرضي + (٤) طوابق متكررة.

• عدد الشقق : (١٣) شقة.

• عدد المحالت : (٢) محل.

• الواقف : حسن حسين باراس + وقف خيري لمجموعة مساهمين 

( وقف نقدي ).

• مخصص الريع : أبواب الخير. 

وقف  بناية حسن حسين باراس
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البنايات الوقفية

• المنطقة : المجرة

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠١١ م ) / تاريخ إعادة إعمار الوقف ( ٢٠١٣ م ).

• عدد الطوابق : أرضي + (٤) طوابق متكررة.

• عدد الشقق : (١٢) شقة.

• عدد المحالت : (٣) محالت.

• الواقف : ميثاء بنت عبدالعزيز بن درويش + دائرة األوقاف +وقف خيري 

لمجموعة مساهمين ( وقف نقدي ).

• مخصص الريع : أبواب الخير +دائرة األوقاف.

وقف  بناية ميثاء بنت عبدالعزيز بن درويش 
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حصاد المشاريع الوقفية 

• الموقع : الحزانة.

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠٠٨ م ) / تاريخ إعادة إعمار الوقف ( ٢٠١٨ م ).

• عدد الطوابق : أرضي + أول.

• الوصف : فيلتين متالصقتين.

• الواقفين : إبراهيم محمد الصادق + أحمد محمد بغلف + آمنه عبدهللا المطوع 

+ حمامة مبارك بخيت + آمنه عبيد عيسى + مشروع مسجد كل عام + وقف 

خيري لمجموعة مساهمين ( وقف نقدي ). 

ومساجد  خاص  مسجد   + للمكفوفين  اإلمارات  جمعية   : الريع  مخصص   •

الشارقة + خدم وأرحام الواقفة + الفقراء داخل وخارج الدولة + القرآن الكريم.

وقف إبراهيم محمد الصادق 
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البنايات الوقفية

• الموقع : اآلبار.

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠١٨).

• عدد الطوابق : أرضي + أول.

• الوصف : فيلتين متالصقتين.

خيري  وقف   + األوقاف  دائرة   + الزود  أبو  علياء   : الواقف   •

لمجموعة مساهمين ( وقف نقدي ).

• مخصص الريع : أبواب الخير + دفع البالء + دائرة األوقاف.

وقف علياء أبو الزود 
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حصاد المشاريع الوقفية 

• الموقع : ميسلون.

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠٠٤ م ) / تاريخ إعادة إعمار الوقف ( ٢٠١٨ م ).

• عدد الطوابق : أرضي + طابقين.

• الوصف : (٢٤) شقة.

سلطان  حمده   + الرميثي  جمعه  عبدهللا   + خلفان  حمد  علياء   : الواقف   •

السويدي + آمنه أحمد المحمود + شيخه عبدالرحمن النعيمي + وقف خيري 

لمجموعة مساهمين ( وقف نقدي ).

• مخصص الريع : األيتام واألرامل + مسجد خاص برأس الخيمة + أبواب الخير.

بناية وقف علياء حمد خلفان 
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البنايات الوقفية

• الموقع : دبي - ورسان

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠١٨).

• عدد الطوابق : أرضي + (٩) طوابق متكررة

• عدد الشقق : (٧٢) شقة.

• عدد المحالت: (١١) محًال تجارياً.

• عدد مواقف السيارات: (٩٩) موقفاً للسيارات .

• الواقف : وقف خيري بمجموعة مساهمين ( وقف نقدي ). 

• مخصص الريع : أبواب الخير.

بناية الوقف الخيري ( ورسان )
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• تاريخ استالم الوقف : (٢٠١٢ م ) / تاريخ إعادة إعمار الوقف ( ٢٠١٨ م ).

• تاريخ استالم الوقف : (٢٠١٨).

• عدد الطوابق : أرضي + أول.

• الوصف : (١٠) شقق.

• الواقف : دائرة األوقاف.

• مخصص الريع : دائرة األوقاف.

وقف بناية المناخ 
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حصاد المشاريع الوقفية 





• المشروع : إنشاء وحدات سقيا ملحقة بالمساجد، حيث تم تسليم 

المشروع كامال بعد بنائه لدائرة الشؤون االسالمية لإلشراف على 

صيانته ومتابعته.

والمنطقة  الشارقة  مدينة  (شاملة  الشارقة  إمارة   : المواقع   •

الوسطى والمنطقة الشرقية).

• عدد السقايات: تم انشاء عدد (١٦٩) وحدة سقيا ملحقة بالمساجد.

وقف سقيا الماء :

• المشروع : توفير مياه شرب معبأة ضمن ثالجات داخل المساجد.

• عدد المساجد : (٢١١) مسجد.

والمنطقة  الشارقة  مدينة  (شاملة  الشارقة  إمارة   : المواقع   •

الشرقية والمنطقة الوسطى). 

سقيا المصلين : 

وقف سقيا الماء
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