




ٍ ت�كافلي أسري لُيقدِّم برامج ت�كافلية متنوعة ألسر  من آل البيت، هدفه تفعيل  وفي عام 1425هـ ارت�أوا إنشاء مشروع
روح الت�كافل االجتماعي، ومد يد العون ومساعدة المحتاجني منهم.

�أطلق على الربنامج اسم )الساعي( استلهامًا من قول المصطفى صّلى اهلل عليه وآله وسّلم »الساعي على 
األرملة والمسكني كالمجاهد في سبيل اهلل، أو القائم الليل الصائم النهار«.

وكانت البداية الفعلية للربنامج عام 1427هـ، حيث تم ت�أسيس لجان الربنامج وتحديد سياساته وإجراءاته، إلى جانب 
تصميم نظام حاسب آلي خاص به، بمشورة خربات كبار األسرة، وسواعد شبابها ذكورً� وإناثًا.

انطلق الربنامج بفضل اهلل ومّنته برؤية ناضجة، وعمل منهجي مؤسسي ال يقوم على رأي فرد، بل عمل جماعي 
من خالل آلية منظمة وشفافية مطلقة، شعاره خدمة األسرة المباركة، والعناية بها وبأبنائها قدر اإلمكان.

الرؤية:    تحقيق الحد األدنى من احتياجات األسر المستفيدة من آل العطاس.
الرسالة: تقديم الرعاية والعناية لهذه األسر، وحمايتهم قدر اإلمكان من متغريات ومصاعب الحياة.

الهدف:  تفعيل روح الت�كافل االجتماعي بني أفراد األسرة.

انطالقًا من قول الحق عّز وجل )ُقل لَّ �أْس�أُلُكْم َعَلْيِه �أْجًرا اإلَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبٰى(، وإحياًء لُسّنة المصطفى صّلى اهلل 
عليه وآله وسّلم القائل »أذكركم اهلل في أهل بيتي«  والقائل: »مثل المؤمنني في توادهم وتراحمهم كمثل 

الجسد إذا اشت�كى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى«.. وابتغاًء لمرضاة اهلل، فقد تنادى نفر كريم من 
عائلة العطاس بمدينة جدة على تطبيق هذا المنهج. 

مقدمة عن البرنامج



 برامج وأنشطة »الساعي« واإلنجازات

ووفقــًا لتلــك األهــداف والرؤيــة، ُيقــدم برنامــج الســاعي العديــد مــن الربامــج واألنشــطة، التــي مــن شــأنها تعزيــ�ز أواصــر 
الت�كافــل االجتماعــي بــني أفــراد األســرة، ونذكــر منهــا:

 ت�كريم حفظة كتاب اهلل، والمتفوقني علميًا:
بهــدف تشــجيع أبنــاء وبنــات األســرة علــى اإلقبــال علــى كتــاب اهلل عــّز وجــل، وإذكاء روح المنافســة بينهــم،  تــم حتــى اآلن 
ت�كريــم 33 حافظــًا وحافظــًة، و 55 متفوقــًا ومتفوقــًة، ممــن حصلــوا علــى درجــات علميــة عاليــة ومتميــزة فــي مرحلتــي 

الثانويــة، والجامعيــة، ودرجتــي الماجســتري، والدكتــوراه.

 إقامة حفالت الزواج الجماعي:
ســاهم الســاعي فــي تمكــني عــدد مــن شــباب وشــابات األســرة مــن ت�كميــل نصــف دينهــم بإقامــة أول حفــل زواج 

جماعــي عــام 1431هـــ، بتنظيــم متميــز، وحضــور كبــري مــن أعيــان وأفــراد األســرة رجــاالً ونســاًء.

 إقامة الدورات التدري�بية الت�ثقيفية والتعليمية:
بهــدف رفــع المســتوى الثقافــي، والتوعــوي، قــام الســاعي بتنظيــم )25( فعاليــًة  لمختلــف األعمــار، 

تشــمل الملتقيــات، وحلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم، والرحــالت ... الــخ.

 تنظيم النشاطات الرياضية:
بهــدف جمــع شــباب وبراعــم األســرة، وتوثيــق العالقــات اإليجابيــة بينهــم، وإشــباع رغباتهــم، وميولهم، 
وحمايتهــم مــن آثــار الفــراغ الســلبية، تــم تنظيــم عــدد )15( دورة رياضيــة فــي كــرة القــدم، والطائــرة 

اســتفاد منهــا شــباب وبراعــم األســرة.

تقديم المساعدات الشهرية:
تشــرف الســاعي بتقديــم يــد العــون والمســاعدة لعــدد 62 أســرة شــهريًا، عــدد أفرادهــا 262 

ــال. فــردً�، وإجمالــي مــا تــم صرفــه حتــى اآلن نحــو 2,133,٠٠٠ ري

تقديم مساعدات للحالت العاجلة والطارئة:
مثــل: ســداد اإليجــارات، وفواتــري كهربــاء، والديــون، وتجديــد االقامــات، ومصاريــف عالجيــة، وإجــراء 

العمليــات الجراحيــة... الــخ، وإجمالــي مــا تــم صرفــه نحــو ٨٩4 ألــف ريــال.

:)SMS( إرسال الرسائل النصية
ــار، تهانــي، تعــازي، إعالنــات، وظائــف، دورات،  بهــدف التواصــل بــني أفــراد األســرة فــي مختلــف المناســبات،) أخب

أنشــطة ......الــخ(، وتــم تنفيــذ أكــر مــن 7٠٠ ألــف رســالة.

تفعيل الحصالة األسرية )خريكم ألهله(:
بهدف حث جميع أفراد األسرة على اختالف أعمارهم لعمل الخري، وربطهم بربنامج الساعي.

تبني كفالة األيتام:
يبلغ عدد األيتام المكفولني )5٨( يتيمًا، من مختلف مناطق المملكة، وُيقدر إجمالي ما تم صرفه ٨75,5٠٠ ريال.

توزيع زكاة الفطر:
وتم توزيع أكر 22٠٠ زكاة فطر.



السعي لتوفري منح دراسية للمتفوقني من أبناء األسرة.

السعي لتوفري فرص عمل ألبناء األسرة.

توزيع السالل الغذائية.

توزيع وجبات إفطار صائم.

توزيع اللحوم.

تقديم كسوة العيد.

 ت�أثيث، أو إعادة ت�أهيل عدد من بيوت األسرة، أو توفري النواقص من األثاث، واألجهزة الطبية.

 تجميع المالبس المستعملة، وتوزيعها على األسر المحتاجة.

 تجهيز العرائس من بنات األسرة، وتوفري جميع مستلزماتهن.

كما عمل القائمون على هذا البرنامج بتوفير العديد من 
االحتياجات والمستلزمات الضرورية للمحتاجين من األسرة 

مثل:



التحديات التي يواجهها البرنامج، 
الوقف في اللغة هو: الحبس والمنع، وقد َعرَّف الوقف )اصطالحًا( بعض الشافعية والحاجة لمصادر تمويل مستدامة:

بقولهم: »هو حبس مال يمكن االنتفاع به، مع بقاء عينه، على مصرف مباح«.

وقد ورد ت�أصيل الوقف ومشروعيته في الكتاب والُسّنة بعموم قوله تعالى: »لن تنالوا 
الرب حتى تنفقوا مما تحبون«، وقد بادر الصحابة رضوان اهلل عليهم إلى التصدُّق بأحب 

أموالهم إليهم فور نزول هذه اآلية.

ومنه ما رواه البخاري ومسلم، عن أنس بن مالك قال: »كان أبو طلحة أكر األنصار بالمدينة 
َحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله  نخالً، وكان أحب أمواله إليه َبرْيُ

وسّلم، َيْدُخُلَها وَيْشَرُب من ماٍء فيها َطيٍِّب، فلما �أْنزِلت »لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما تحبون«، قام 
َحاء وإنها  أبو طلحة، وقال: يا رسول اهلل: إن اهلل يقول: »لن تنالوا الرب ...اآلية«، وإن أحب أموالي إليَّ َبرْيُ

صدقٌة هلل، أرجو بِرَّها وُذْخَرَها عند اهلل، َفَضْعها يا رسول اهلل حيُث أراَك اهلُل، فقال صّلى اهلل عليه وآله 
وسلَّم: اجعلها )أي ريعها( في قرابتك.

وقد روى أبو هري�رة رضي اهلل عنه، أن النبي صّلى اهلل عليه وآله وسّلم قال: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من 
ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«.

وُروي عن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه قال: قدم النبي صّلى اهلل عليه وآله وسّلم، المدينة المنورة وليس 
بها ماء يستعذب غري بئر رومة، فقال: »من يشرتي بئر رومة، فيجعل فيها دلوه مع دالء المسلمني بخري له منها 

في الجنة«، قال عثمان: فاْشَتَرْيُتها من ُصلبِ ماليِ، ومعنى الحديث أن عثمان اشرتى البئر، وجعلها وقفًا على 
المسلمني.

وغريها من األحاديث التي دلت على مشروعية وفضل الوقف وأثره على ربط أواصر الت�كافل في األسرة والمجتمع.

ُيعتــرب التمويــ�ل المــادي مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه الربامــج الت�كافليــة، أو الخرييــة بشــكل عــام، ومــوارد هــذا الربنامــج 
تعتمــد بعــد توفيــق اهلل ســبحانه وتعالــى علــى مســاهمة عــدد مــن أفــراد األســرة مــن خــالل دعــم شــهري مــن كل فــرد 
عامــل فــي األســرة حســب اســتطاعته، هــذا إلــى جانــب اســتقبال الصدقــات، والزكــوات الســنوية، أو مســاهمات خاصــة مــن 

المقتدريــ�ن مــن داخــل األســرة.
وبعــد دراســة مســتفيضة مــن القائمــني علــى الربنامــج الستشــراف مســتقبل عمــل الســاعي، تــم التوصــل إلــى عــدد مــن 

ــات منهــا: التحدي

     زيادة عدد األسر المستفيدة شهريًا بواقع 2٠- 3٠% سنويًا، وبالتالي زيادة مبالغ الصرف لمواجهة معدل الزيادة.    
     رفع اإلعانات الشهرية بواقع25- 3٠% لمواجهة ارتفاع الغالء المعيشي.

     إجمالي مبالغ اإليجارات لألسرة التي يرعاها الساعي سنويًا ُيقدَّر بـ )475,٠٠٠( ريال.
     إجمالي ت�كاليف رسوم تجديد اإلقامات لألسرة المستفيدة لدى الساعي سنويًا يقدر بـ )12٠,75٠( رياالً.

     إجمالي ت�كاليف صرف العالج )األدوية فقط( ُيقدَّر بأكر من 1٠٠ ألف ريال سنويًا.
     زيادة مخصصات األيتام لت�تناسب مع احتياجاتهم األساسية.

ونظرً� العتماد الربنامج على موارد مالية محدودة، فقد تم طرح فكرة إنشاء وقٍف متناٍم ُيساهم في تغطية جزء من 
هذه الت�كاليف، والتغلب على التحديات السابقة.

الوقف في اإلسالم



عن الوقف: 

في إطار جهود الساعي الرامية إلى دعم وتنمية برامجه، وتحسني موارده.. تم إنشاء 
وقف الساعي عام 1436هـ .. تحقيقًا لعدد من األهداف، ومنها:

1. ضمان استمرارية الربنامج.   
2. تحقيق رغبة المساهمني في إنشاء وقٍف متناِم لتغطية احتياجات برامج وأنشطة    

       الساعي.
3. التغلب على التحديات المذكورة آنفًا.  

4. تطبيع العمل وجعله ذا سيادة معتربة في األوساط الحكومية، والمالية، واألهلية.  
5. فتح مجاالت جديدة للدعم مستقبالً.  

كما تمت إتاحة الفرصة لكل فرد من أفراد األسرة، ومن أهل الخري للمساهمة فيه، كل حسب إمكاناته، وقدراته 
ليحظى باألجر والثواب الدائم.

وقف الساعي 

نموذج لمبنـى وقف الساعي األول



مميزات الوقف
1.  يخدم أهل البيت الذين أوصى بهم رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله  

     وسّلم بقوله: »أذكركم اهلل في أهل بيتي«.

2.  ُيعد أول لبنة وقفية للساعي ضمن أوقافه المستقبلية، »بإذن اهلل«.

3.  تنوع مصارفه، وفق معاي�ير محددة، ودقيقة.

4.  وجود آفاق واسعة في الوقف المتنامي العيني.

5.  المرونة العالية في اإلدارة، والصرف، واستقبال الهبات، والتبرعات، 
المواصفات الفنية     واألوقاف العينية.

وقف الساعي األول، هو عبارة عن مشروع سكني، تجاري، مكون من ثالثة أدوار وملحق، يقع في جنوب 
مدينة جدة الحديثة، حي القرينية، رقم المخطط )1٠1/ب/14٠٠(، رقم القطعة )356 البلك 6 الجزء أ(، مساحة 

األرض ٩٠٠م2 على شارعين، أحدهما تجاري.
يت�كون المشروع من التالي:

- 3٨ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة 32 م2 تشمل غرفة نوم، وصالة، ومطبخ، ودورة مياه.
- 5 وحدات تجارية تبلغ مساحة الوحدة 52 م2، تشمل الدور األرضي، والميزانين.

وتبلغ مساحة المباني بشكل عام 22٠٠ م2، شاملة خزان المياه، والصرف الصحي.

مراحل التنفيذ
لقد تم ت�أسيس الوقف بخطوات مدروسة على النحو التالي:

1. جمع المعلومات عن األوقاف )األهمية ـ اإلطار الشرعي، والقانوني ـ النماذج المعاصرة(.  
2. االجتماع بأهل الخبرة والدراية من الشرعي�ين والقانوني�ين ونظار بعض األوقاف وغيرهم.  
3. ت�كوي�ن لجنة استشارية، واالتفاق على فكرة الوقف، وتحديد نوعه، وأهدافه، ومصارفه.  

4.  صياغة مسودة الصك الوقفي، وبيان مصارفه، وتحديد أسماء، ومهام، ومواصفات مجلس النظارة،  
      وآليات إدارته.

5. تحكيم ومراجعة نص الصك الوقفي، مع عدد من المحامين، والقضاة، وبيوت الخبرة المتخصصة في صياغة   
      الوصايا، واألوقاف.

6. شراء عقار مناسب ليكون لبنة ت�أسيسية للوقف.  
7. تحوي�ل صك األرض إلى صك وقفي، وإثبات صك الوقفية برقم: 3611٨35٩6، و تاري�خ 1436/6/17هـ.  

٨. فتح الحسابات البنكية في كل من البنوك التالية: )األهلي ـ الراجحي ـ اإلنماء(.  
٩. ت�كليف مكتب هندسي )خطوة التعمير(، إلصدار الكروكي والخرائط، ورخصة البناء من البلدية، وعمل دراسة   

      تفصيلية حول ت�كاليف بناء الوقف.
1٠. اعتماد المواصفات الفنية للوقف.  

11. صدور رخصة البناء من أمانة محافظة جدة برقم:36٠٠1٨٩47٩، وتاري�خ: 2٠ صفر 1437هـ..  
12. وضع حجر األساس والبدء في بناء وقف الساعي األول.  

مقاول بناء الوقف: مؤسسة علي حسن السقاف للمقاولت

اإلشراف الفني والهندسي: مؤسسة خطوة التعمري للمقاولت



الدخل المتوقع
الت�كلفة اإلجمالية المتوقعة للمشروع، هي 3,314,٠٠٠  ريال سعودي.

أما الدخل السنوي المتوقع للوقف، فهو 33٠,٠٠٠ ريال سعودي.

آلية المساهمة

وختامًا ..
وختامــًا .. نرجــو مــن المولــى العلــي القديــر أن ُيكلــل هــذه 
الجهــود بالنجــاح والتوفيــق، وأن يجعلــه خالصــًا لوجهــه 

الكريــم.
وإننــا ومــن أجــل تحقيــق األهــداف النبيلــة التــي أنشــئ من 
أجلهــا هــذا الوقــف، يحدونــا أمــل غيــر محــدود لمشــاركت�كم، 

البرنامــج، والعمــل  ووقفت�كــم، ودعمكــم للنهــوض بهــذا 
المبــارك، والتــي هــي امتــداد أصيــل لمــا ُعــرِف بــه عنكــم مــن 

حــب للخيــر والعمــل لــه والســعي فيــه، راجيــن المولــى عــز وجل 
أن يحفظكــم وأن يمدكــم بعونــه، وأن يوفــق الجميــع لمــا فيــه 

الخيــر واألجــر والثــواب إنــه ســميع مجيــب.. 

للمساهمة في بناء الوقف يتم االيداع عبر الحسابات البنكية التالية:
 البنك األهلي: 

 مصرف الراجحي:   
 مصرف اإلنماء: 

SA82  1000  0013  6893  6000  0102
SA02  8000  0391  6080  1017  0006
SA56  0500  0068  2010  5222  6000

3,314 سهماعدد األسهم

1٠٠٠ ريال )ألف ريال( قيمة السهم الواحد



مجلس نظارة وقف الساعي
أعضاء اللجنة

االستشارية لوقف الساعي:

أحمد حسني محسن العطاس

)عضوًا(

بكالوري�وس عالقات عامة.
شغل عدة مناصب قيادية في مجموعة بن 

الدن السعودية على مدى 22 عامًا.
إداري عدد من المشاريع. 

مدير اسكان عمالة منطقة المكرمة.

د. طالب صالح حسن العطاس

)رئيسًا(

ماجستري ودكتوراه في الرتب�ية المقارنة.
أستاذ مشارك في قسم أصول الرتب�ية بجامعة 

الملك عبدالعزي�ز بجدة.
وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم للتطوي�ر 

بجامعة الملك عبدالعزي�ز برابغ.
ناظر وعضو مجلس نظارة ألربعة أوقاف.

د. أحمد حسني علي العطاس

)نائبًا للرئيس(

دكتوراه في اإلدارة المصرفية.
خربة مصرفية إدارية قيادية تجاوزت 35 عامًا 

في كل من البنك األهلي، مصرف الراجحي، 
ومصرف االنماء. 

الرئيس التنفيذي لشركة المست�ثمرون 
الخليجيون )سابقًا(.

حسن حامد أحمد العطاس

)عضوًا(

بكالوري�وس إعالم.
خربة أكر من 2٠ عامًا في مجال العالقات العامة 

بالبنك األهلي التجاري.
مدير تحري�ر مجلة البنك األهلي ألكر من 15 عامًا. 

خربة 5 سنوات في المراجعة الداخلية.
مدير االتصال بالبنك األهلي.

صالح حسن محمد العطاس

)عضوًا(

رجل أعمال.
خربة في مجال التجارة تزيد عن 35 عامًا.

متخصص في تجارة القطاعي والجملة.
خربة في مجال التطوي�ر العقاري.

عبداهلل حسني محسن العطاس 

عبداهلل شيخ سالم العطاس

هاشم صالح حسن العطاس

عبداهلل عمر عبداهلل العطاس

علوي محسن حسني العطاس

سالم محمد صالح العطاس

نضال زي�ن حسني العطاس

حسني علي محمد العطاس

حسن سالم علوي العطاس

أ. بركـات محمد فوده

المراجع الخارجي



الحسابات البنكية للساعي

حساب وقف الساعي الرئيسي

حساب المساهمات الشهرية.

حساب وقف الساعي  للصدقات.

حساب وقف الساعي للزكاة.

حساب وقف الساعي لأليتام.

حساب وقف الساعي الرئيسي.

حساب المساهمات الشهرية.

حساب وقف الساعي  للصدقات.

حساب وقف الساعي للزكاة.

حساب وقف الساعي لأليتام.

حساب وقف الساعي الرئيسي.

حساب المساهمات الشهرية.

حساب وقف الساعي  للصدقات.

حساب وقف الساعي للزكاة.

حساب وقف الساعي لأليتام.

SA82  1000  0013  6893  6000  0102SA02  8000  0391  6080  1017  0006SA56  0500  0068  2010  5222  6000

SA55  1000  0013  6893  6000  0200SA77  8000  0391  6080  1017  0014SA29  0500  0068  2010  5222  6001

SA22  1000  0013  6893  6000  0309SA55  8000  0391  6080  1017  0022SA02  0500  0068  2010  5222  6002

SA92 1000  0013  6893  6000  0407SA33  8000  0391  6080  1017  0030SA72  0500  0068  2010  5222  6003

SA65  1000  0013  6893  6000  0505SA32  8000  0391  6080  1017  0048SA45  0500  0068  2010  5222  6004

للتواصل

لالطالع على مراحل بناء وقف الساعي:
alssai.net 

alssaialattas

wagf@alssai.net :بريد إلكتروني




