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 كلمة شكر وتقدير

 

 هلل الشكر والحمد واملنة أوال وأخرا على أن وفقني إلتمام هذا العمل.

وبقوله عليه أزكى هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان،  و عمال بقوله تعالى:

 الصالة والتسليم من ال يشكر الناس ال يشكر هللا،

 أتقدم بجزيل الشكر والعرفان: 

على  على قبوله اإلشراف محمد بوهزة دكتور الفاضل ال أستاذي إلى

وعلى توجيهاته القيمة طيلة فترة انجاز البحث، فجزاه هللا كل مذكرتي 

 خير .

 قبولهم تقييم املذكرة.إلى أعضاء لجنة املناقشة على 

 إلى كل من قدم لي يد املساعدة.
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 تمهيد -أ

إىل ثالث قطاعات  ،املستدامة اليت تسعى جمتمعة إىل حتقيق التنمية الشاملةتنقسم القطاعات يف االقتصاد 
تتفاعل مع بعضها البعض لتحقيق أهداف اجملتمع يف الوصول إىل تنمية مستدامة، وهذه القطاعات تتمثل يف القطاع 

. و التطوعي بكل أشكالهلقطاع اخلير  أابما يسمى  أواخلاص ابإلضافة إىل القطاع الثالث  احلكومي والقطاع
ومبا يوفره من ، من خدمات اجتماعية كثيرة ميلكه من أصول ومبا يوفرهمبا القطاعات أهم من  فالقطاع الثالث يعد

 .ة وغيرهافة والثقاكالتعليم والرعاية الصحي:التنمية  متويل للمجاالت احليوية يف

حد أهم مؤسسات القطاع الثالث الذ  اتسمت به احلضارة اإلسالمية، حيث لعب الوقف دورا أالوقف  ويعترب
فيها اجملتمعات  اتسمتوذلك يف العهود اليت  ،ثقافيا، و اجتماعيا، اقتصاداي اجملتمعات اإلسالميةفعاال يف تطوير 

اإلمهال وتقلص دوره يف هذا النظام قد تعرض للتهميش و ؛ لكن اإلسالمي ابنتشار مؤسسات االقتصاد اإلسالمية
 اجملتمعات اإلسالمية.

تربز احلاجة إىل إحياء  ،للوصول إىل مستوايت التنمية املطلوبةمن عجز ويف ظل ما تعانيه اجملتمعات اإلسالمية 
ومبا يكفل حتقيق تنمية شاملة  ،دور الوقف من خالل العمل على دعمه وتطويره مبا يتماشى ومتطلبات العصر الراهن

يف إطار إحياء الدور التنمو  للوقف تستهدف  ة للعمل الوقفيوذلك من خالل استحداث صيغ عصري ،ومستدامة
 إسالمي.  

تمد على أسلوب اإلدارة احلديثة ولقد ساهم وقف النقود يف ظهور إحدى هذه املؤسسات الوقفية احلديثة اليت تع
العمل املؤسسي املنظم يف تعبئة أموال األوقاف وتنميتها واستثمارها لضمان العطاء املستمر ألموال األوقاف وهي و 

 الصناديق الوقفية.
عجلة التنمية دفع  يف الصيغ املستجدة اليت ميكن للوقف من خالهلا اإلسهامو  لوقفية من اآللياتوتعد الصناديق ا

، وهتدف الصناديق إطار من املشاركة املستدامة، فالصناديق الوقفية متثل اإلطار األوسع ملمارسة العمل الوقفي يف
 يف صيغ إسالمية للوفاء ابحتياجات اجملتمع، املشاركة يف عملية التنمية عن طريق طرح مشاريع تنموية إىلالوقفية 

االجتماعية والتنموية اليت يفرزها الواقع من  االحتياجاتاألموال املوقوفة لتلبية  مداخيل حسن إنفاق ابإلضافة إىل
 ا وبني املشروعاتخالل برامج عمل تراعي حتقيق أعلى عائد تنمو ، وحتقق الرتابط فيما بني املشروعات الوقفية وبينه

 اخليرية األخرى. معياتاجلو  ةاليت تقوم هبا  احلكوم
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  طرح عام لإلشكالية -ب

مع فيه أموال موقوفة تستخدم لشراء عقارات وممتلكات وأسهم وأصول متنوعة  هوالصندوق الوقفي إن  وعاء ُتج
واألموال يف الصندوق  ،ضمن مقدار املخاطر املقبول تدار على شكل حمفظة استثمارية لتحقيق أعلى عائد ممكن

يزات التنويع ممويستفيد الصندوق الوقفي من  .الراغبني يف الوقف مقسمة إىل حصص صغيرة تكون يف متناول األفراد
جه عوائد الصندوق إىل أغراض الوقف احملددة يف وثيقة واإلدارة املتخصصة بطريقة مشاهبة لصناديق االستثمار، وتو  

 .اف انظر الوقف ويكون للصندوق شخصية اعتباريةاالشرتاك يف الصندوق حتت إشر 

 :لإلشكالية كما يلي رئيسيصياغة التساؤل ال من خالل ما سبق ميكن

الصناديق الوقفية يف كل ى جناح مدوما ، التنمية املستدامةحتقيق دور الصناديق الوقفية يف ما هو 
 ؟يف دفع عجلة التنمية املستدامة من الكويت وماليزاي

عليها خالل دراستنا  اإلجابةطرح جمموعة من التساؤالت الفرعية اليت سنحاول  إىلدفعنا ي الرئيسي لتساؤلاا هذ إن
 كما يلي:  للموضوع

 ما هو وقف النقود، وما هو حكمه؟ -

 ؟ما عالقة الوقف ابلتنمية املستدامة -

 ؟املستدامةق التنمية أن تساهم يف حتقي ما هي الصناديق الوقفية، وكيف هلذه الصناديق -

 ما مدى جناح الصناديق الوقفية يف الكويت وماليزاي يف دفع عجلة التنمية الشاملة املستدامة؟ -

 فرضيات البحث -ج

 السابقة، ميكن اخلروج ابلفرضية الرئيسية التالية: اإلشكاليةمن خالل      

 املستدامة. الشاملة التنمية حتقيقصناديق الوقفية يف تساهم ال       

 التالية:الفرعية وحماولة منا اإلجابة على األسئلة الفرعية السابقة سننطلق من الفرضيات 

 ؛يساهم وقف النقود يف طرح صيغ مبتكرة للعمل الوقفي تتماشى ومتطلبات العصر احلايل -
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 ؛توجد عالقة بني الوقف والتنمية املستدامة -

 ؛لتنمية املستدامةاتساهم الصناديق الوقفية يف إحياء دور الوقف يف  -

اإلسالمية يف املضي قدما جناح ُتربة الصناديق الوقفية يف الكويت وماليزاي ميكن أن يكون دافعا لباقي الدول  -
 لوقف.إحياء دور اللنهوض و 

 أسباب اختيار املوضوع -د

 يلي: ما أمهها أسبابيرجع اختياران ملعاجلة هذا املوضوع إىل عدة 

الثالث بشكل عام يف دفع عجلة التنمية املستدامة خاصة بعدما أظهرت األزمة العاملية سنة تنامي أمهية القطاع  -
 فشل القطاعني احلكومي واخلاص منفردين يف القيام مبهام التنمية؛ 8002

، جملتمعات اإلسالمية عرب التاريخالدور اهلام الذ  لعبته مؤسسات الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ا -
 وضرورة إحياء هذا الدور مبا يتناسب مع متطلبات اجملتمعات املعاصرة؛

للمجتمعات  منوذج فإن هذه التجربة ميكن أن تكون  بعد االطالع على ُتربة األمانة العامة لألوقاف ابلكويت، -
 ؛اإلسالمية

وما  أنظمةمن  اإلسالميإىل ما جاء به الفكر ن التنمية املستدامة ال ميكن حتقيقها إال ابلرجوع أب إميان الباحث -
 وضعه من ضوابط وتشريعات، كالزكاة والوقف والصدقة وغيرهم.

 أهداف البحث -ه

 نسعى من خالل هذا البحث إىل بلوغ األهداف التالية:

النقود كصيغة سالمي، وحتديد طبيعته التنموية، والتعرف على وقف اإلايل املنظام جزء من الإبراز حقيقة الوقف ك -
 ؛لف عن وقف العقارجديدة للوقف ختت

 ي؛إبراز مفهوم التنمية املستدامة يف الفكر اإلسالم -

ية سالمي وبني التنمية املستدامة كهدف وغااإلايل املنظام جزء من الحتديد طبيعة العالقة اليت تربط بني الوقف ك -
 تسعى مجيع الدول للوصول إليها؛
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إحياء  و هي الصناديق الوقفية وتوضيح دورها يف املسامهة يفالصيغ املبتكرة للعمل الوقفي،  إحدىاملسامهة يف إبراز  -
 ؛دور الوقف بعدما مت تغيبه

 .االستفادة منهاوذلك ملعرفة إمكانية من ماليزاي والكويت فيما خيص الصناديق الوقفية،  ُتربة كل    دراسة -

 أهمية البحث -و

 تتمثل أمهية املوضوع يف:

يلعبه الوقف  أنوالدور الذ  ميكن  ،الدور الكبير الذ  أصبح يلعبه القطاع الثالث يف حتقيق التنمية املستدامة -
إذا ما مت األخذ ابألساليب احلديثة  ،ابعتباره أحد مؤسسات هذا القطاع يف التنمية املستدامة يف اجملتمعات اإلسالمية

  ؛صناديق الوقفية من بينهاليف إدارة وتنمية أموال األوقاف واليت تعد ا

من  اإلسالمية اتغالبية اجملتمع أن ، إذوتفعيل دوره التنمو  اإلسالميسنة الوقف ونشرها يف اجملتمع  إحياء -
مبالغ حمدودة  وقفتليب رغباهتم يف  أنفيمكن للصناديق ، ون مدخرات كبيرةالذين ال ميلك، الدخل احملدود أصحاب

 ؛منهاحىت املنخفضة من دخوهلم 

الذ  يتطلب تطوير عمل الصناديق الوقفية  عديدة، األمر ألسباببية احتياجات اجملتمع احنسار دور الدولة يف تل -
 ؛يف سد هذه االحتياجات لإلسهام

منها صناديق الوقف االستثمار ( )، يضطلع به الوقف بشكل عام واملؤسسات الوقفية أنالدور الذ  ميكن  -
يف  لشاملة املستدامةق التنمية اقطاع جديد قو  ال حكومي وال خاص يسهم يف حتقي أتسيسبشكل خاص يف 

 ؛اإلسالمياجملتمع 

 متويلية أدواتبشكل عام، فبات من الضرور  البحث عن  اإلسالميةقلة مصادر التمويل واالستثمار يف اجملتمعات  -
 تنهض به صناديق الوقف. أنالذ  ميكن  األمر ،جديدة متارس دورها يف االستثمار
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  الدراسات السابقة -ز

إن دراسة دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة ال ميكن حتديد حماوره بدقة وحتليل جوانبه املتعددة 
 دون بيان طبيعة املوضوع وإطاره يف ضوء الدراسات السابقة للتعرف على ما توصل إليه الباحثون لتقع الدراسة يف

 موقعها املناسب، ولذلك سنحاول ذكر بعض الدراسات اليت هلا صلة مبوضوعنا هذا ومنها:

وهي عبارة عن حبث مقدم إىل املؤمتر  ،دور الوقف يف التنمية املستدامة ألمحد إبراهيم مالوي ،دراسة بعنوان -
العالقة املوجودة بني الوقف والتنمية ولقد أظهرت الدراسة ، 8002الثالث لألوقاف ابململكة العربية السعودية سنة 

املستدامة ابإلضافة إىل اآلاثر التنموية االقتصادية واالجتماعية للوقف، وأكدت الدراسة على ضرورة النهوض ابلدور 
التنمو  للوقف يف األمة اإلسالمية من خالل االهتمام ابلبحوث والدراسات يف جمال الوقف وضرورة تشجيع الوقف 

ة وتشريعات، وكذلك ضرورة االستغالل األمثل ألموال الوقف؛ وتبقى هذه الدراسة نظرية مل يبني من من خالل أنظم
 خالهلا الباحث خمتلف األساليب والطرق الستغالل وتنمية أموال الوقف.

 وهي عبارة ،حكمها، مشكالهتا حملمد الزحيلي أشكاهلا، الوقفية املعاصرة: تكييفها،الصناديق ، دراسة بعنوان -
هـ؛ وكانت دراسة 8281ذ  القعدة  80و82عن حبث مقدم إىل أعمال مؤمتر األوقاف الثاين يف جامعة أم القرى يف 

فقهية حول الصناديق الوقفية ابعتبارها الصورة املشرقة للوقف وقد تناولت الدراسة عرض للصناديق الوقفية يف الكويت 
ف املاليز  واملشاكل اليت تواجهها الصناديق الوقفية يف التنفيذ وصندوق الوقف للبنك اإلسالمي للتنمية وصندوق الوق

 دون التطرق للدور التنمو  االقتصاد  واالجتماعي هلذه الصناديق .

تصكيك مشاريع الوقف املنتج: آلية لرتقية الدور التنموي ودعم كفاءة صناديق الوقف، حالة دراسة بعنوان،  -
جبامعة  مداخلة يف مؤمتر الصكوك اإلسالمية وأدوات التمويل اإلسالمي، لرحيم حسني، صناديق الوقف الريفية

قد تناولت الدراسة دراسة دور الصناديق الوقفية يف التنمية احمللية ودعم املناطق الريفية،  ، و 8082 اليرموك ابألردن سنة
يفية املصغرة من خالل تصكيك كما تناولت الدراسة دراسة دور الصناديق الوقفية يف متويل املشاريع االستثمارية الر 

 املشاريع املمولة.

، للدكتور حممد بوجالل، احلاجة إىل حتديث املؤسسة الوقفية مبا خيدم أغراض التنمية االقتصاديةدراسة بعنوان،  -
وقد  ،8082يف مارس  متر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي جامعة أم القرىؤ املوهو عبارة عن حبث مقدم يف 

تناولت الدراسة ربط الوقف ابلتنمية، وضرورة حتديث املؤسسة الوقفية من خالل الوقف النامي ابعتباره األسلوب 
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ضرورة أن تكون مؤسسة الوقف النامي مؤسسة مالية ختدم املتميز لربط الوقف ابلتنمية، وقد ركزت الدراسة على 
يف صول الوقفية مبا خيدم التنمية االقتصادية األتطوير وتنويع على ضرورة وقد أكدت الدراسة  االقتصادية،التنمية 

ملؤسسة الوقف واليت هتدف إىل خدمة التنمية ، وتعد الصناديق الوقفية من األساليب املطورة بلدان اإلسالميةال
       االقتصادية.

من طرف الدكتور فؤاد عبد هللا  كتاب منجز،  إسهام الوقف يف العمل األهلي والتنمية االجتماعية ،دراسة بعنوان -
 ،8088وهي من بني سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقف، الطبعة الثانية  ،العمر

منشور من قبل موقع األمانة العامة لألوقاف الكويتية، ولقد قامت الدراسة بتوضيح العالقة املوجودة بني مؤسسات 
دورمها جمتمعني يف التنمية االجتماعية، مع توضيح األساليب اليت ميكن من خالهلا تعميق العمل األهلي والوقف و 

التواصل بينهما على اعتبار أن مؤسسات العمل األهلي تستطيع حتديد وبدقة احتياجات اجملتمع اليت ال تستطيع 
لتحقيق برامج التنمية االجتماعية.  املؤسسات الوقفية حتديدها وابلتايل فقد أوضحت الدراسة التكامل املوجود بينهما

ولقد قدمت الدراسة عدة مقرتحات لتنمية التعاون بني مؤسسات العمل األهلي ومؤسسات األوقاف من بينها ضرورة 
 تشكيل صناديق وقفية ابعتبارها اإلطار الذ  ينظم هذه العالقة وأهنا امتزاج بني الوقف ومؤسسات العمل األهلي.

 منهج البحث -ح

صحة الفرضيات من عدمها متت دراستنا ابالعتماد على املنهج الوصفي  وإلثباتالبحث  إشكاليةعلى  لإلجابة 
املنهج التارخيي من خالل عرض التطور التارخيي للتنمية  إىل ابإلضافةالتحليلي الذ  يتالءم وطبيعة املوضوع، 

الكويت  دولة ية يف حتقيق التنمية املستدامة بني كل مندور الصناديق الوقفاملستدامة، واملنهج املقارن للمقارنة بني 
 .وماليزاي

 مصادر البحث -ط

لتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته، اعتمدان يف عملية مجع البياانت واملعلومات عن موضوع الدراسة على 
 التالية: املصادر

 ؛ومواقع االنرتنيت لرسائل اجلامعيةا، املقاالت، اجملالتكلة من الكتب، املراجع املش   -

 .اليت هلا صلة ابملوضوع واإلحصائياتخمتلف التقارير  إىل ابإلضافة -



 .............................................................................................................................مقدمة عامة
 

 د
 

 البحث محتوى  -ك

بتقسيم حبثنا إىل أربعة  سنقومهبدف اإلجابة على إشكالية البحث واختبار صحة الفرضيات من عدمها،  
الربط بني عناصر البحث ومراعاة التسلسل جل ملنهجية يف ترتيب هذه الفصول من أعلى الطريقة اابالعتماد فصول، 

 والرتتيب يف األفكار.

 األسس األولضمن الفصل ، حيث سيتاألوىلتناول اجلانب النظر  من خالل الفصول الثالثة  حيث سيتم
احلكمة من مفهوم الوقف، مشروعيته و  األولتناول املبحث سي ، حيثمباحث أربعةالنظرية للوقف وذلك يف 

يف املبحث  أما، أنواعه إىل ابإلضافةوشروط الوقف  أركان إىلطرق الت من خالله فسيتماملبحث الثاين  ، أمامشروعيته
يف الفصل  أما وقف النقود. التطرق إىل فسيتمأما يف املبحث الرابع  طرق وأساليب تنمية الوقف، فسيتم تناولالثالث 

مباحث، أربعة  من خالل وعالقتها ابلوقف املستدامةية اإلطار النظر  للتنم لدراسة فسيخصصالثاين من البحث 
خصائصها، أهدافها ومبادئها، أما املبحث الثاين  ث األول مفهوم التنمية املستدامة من حيثتناول املبحسيحيث 

خصص املبحث الثالث لدراسة مفهوم سيخصص لدراسة أبعاد التنمية املستدامة، إشكاالهتا وحتدايهتا، بينما فسي
 التنمية املستدامة.الوقف و  املوجودة بني عالقةال فستتم دراسةمي، أما املبحث الرابع ملستدامة يف الفكر اإلسالالتنمية ا

قفية يف حتقيق التنمية الدور الذ  ميكن أن تلعبه الصناديق الو  إىلالتطرق من خالله  فسيتمالفصل الثالث يف أما 
املبحث الصناديق الوقفية، أما  مفهوم لدراسةاملبحث األول  حيث سيخصص من خالل ثالثة مباحث، املستدامة،

لدراسة الدور الذ  ميكن  فسيخصصاملبحث الثالث  أمادراسة صناديق الوقف االستثمار ،  فستتم من خاللهالثاين 
الصناديق  بني دورمقارنة فسيخصص لدراسة الفصل الرابع  أما التنمية املستدامة. حتقيق ن تلعبه الصناديق الوقفية يفأ

النتائج اليت  أهم تضمخبامتة عامة  الدراسة وستنتهي .الكويت وماليزاي الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة يف كل من
  .قرتاحاتامل ن خالل هذا املوضوع مع تقدمي بعضم إليهاتوصلنا 



 
 الفصل األول

التعريف بالوقف  
وأنواعه وصيغه  

 االستثمارية
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 تمهيد

الوقف عمل إنساين عرفته البشرية منذ القدم، ولقد أولت الشريعة اإلسالمية له أمهية كبرية حيث دلت على جوازه يف  
اإلنفاق، وأعمها فائدة  أوجهمن أفضل وية الشريفة وعمل الصحابة؛ ويعد الوقف واألحاديث النب   اآلايت القرآنية الكرمية،

من أهم املؤسسات االقتصادية واالجتماعية اليت سامهت على مر العصور  ة الوقفوتعترب مؤسس نفعاً وأبقاها أثراً. وأدومها
يف بناء احلضارة اإلنسانية واالجتماعية يف اجملتمعات اإلسالمية؛ إذ أن املتأمل يف اتريخ األوقاف وما كانت تلعبه من 

الثقافية؛ جيد أهنا و  الدينية، االجتماعية دورها يف احلياة ىزايدة عل، أدوار يف احلياة االقتصادية للمجتمع والدولة اإلسالمية
به، فهذا الكم اهلائل من األراضي والعقارات واملباين  االستهانةتشكل ثروة هائلة ومورواث حضاراي متجددا ال ميكن 

واحملالت التجارية والسكنية ميكن أن يشكل موردا أساسيا ذاتيا لتمويل الكثري من املشاريع االقتصادية والقطاعات 
 اخلدمية.

داعما للقطاعني والذي أصبح  ،حد مؤسسات القطاع الثالث يف اجملتمعأهتمام بقطاع الوقف ابعتباره أييت اإلكما  
العام واخلاص يف دفع عجلة التنمية الشاملة املستدامة، نظرا ملا ميتلكه هذا القطاع من مزااي وأصول ومبا يوفره من خدمات 

حقوق ، الصحة، وغريها، يف جماالت عدة كالتعليموبتمويله لشبكة واسعة من املؤسسات اخلدمية  ،اجتماعية كثرية
وغريها من اخلدمات واملنافع العامة، وما ميتلكه من ثقة اجملتمع فيه، ابإلضافة إىل قدرته على املساس حباجات ، اإلنسان

 كسب هذا القطاع ثقة على املستوى الدويل.أاجملتمع مما 

حيث أن  اليت ختص األموال املوقوفة،و  من القضااي الوقفية املعاصرة اليت ظهرت يف العصر احلايل ويعترب وقف النقود 
وقف النقود يعطي بعدا جديدا لألوقاف من جهة مرونته الشديدة كأصل، حيث ميكن استثمار أمواله يف العديد من 

 القطاعات االقتصادية اهلامة، لتحقيق األهداف االجتماعية، إضافة إىل حتقيق عوائد على األصل تنفق على املنتفعني.

ملفهوم الوقف وأدلة  طرقمباحث، حيث سيتم يف املبحث األول الت ربعةأسبق مت تقسيم هذا الفصل إىل  اولتفصيل م 
، ألركان وشروط أتسيس الوقف طرقالت ينمشروعيته يف الكتاب والسنة النبوية الشريفة، كما سيتم يف املبحث الثا

وقف الرابع لتلف عمليات وصي  استثمار أموال الوقف، بينما سيتطرق املبحث لدراسة خمسيخصص املبحث الثالث لو 
 .النقود
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 املبحث األول: الوقف مفهومه ومشروعيته
خصائصه وإبراز أحكامه الشرعية وأهدافه، و  لقد اهتم الفقهاء والباحثون مبوضوع الوقف حيث قاموا بضبط تعاريفه 

 مفهوم الوقف، أهدافه، ومشروعيته يف الكتاب والسنة. وهذا ما سنتعرض له يف هذا املبحث من خالل التعرف على

 املطلب األول: مفهوم الوقف وخصائصه
 مفهوم الوقف وخصائصه.سنبحث يف هذا املطلب  

 الفرع األول:مفهوم الوقف
التعريف يف قوانني بعض الدول،  إىلللوقف، ابإلضافة  االصطالحيو التعريف اللغوي،  ا الفرعسنتناول هي هذ 

 .والتعريف االقتصادي للوقف
أييت مبعىن احلبس، "، و)بفتح الواو وسكون القاف( يف اللغة مصدر" وقف الوقف: تعريف الوقف يف اللغة -1

الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على متكث يف الشيء مث يقاس  ويف معجم مقاييس اللغة: واملنع. ،*والتسبيل
ووقف الدابة إذا حبسها ومنعها  ويقال وقف الشيء إذا حبسه ومنعه، ووقف الدابة إذا حبسها ومنعها من السري، .1عليه

وجيمع  ة؛قفها فهي لغة رديئو  أما أ ِقفها وقفا،أ   ويقال وقفت األرض، من التصرف فيها يف غري الوجه الذي وقفت له،
 .2فيجمع على األوقاف املوقوف تسمية ابملصدر:وقد يطلق الوقف على  ،الوقف على وقوف وأوقاف

وقف فالن أرضه وقفا مؤبدا، إذا جعلها حبيسا ال تباع وال توهب وال  وهو يدل على التأبيد، يقال:أو املنع،  احلبس
 .3تورث

تعددت تعاريف الفقهاء للوقف تبعا الختالفهم يف لزومه يف حق الواقف : تعريف الوقف يف االصطالح الفقهي -2
وسنعرض فيما يلي أقوال أشهر  وغري ذلك من األحكام والتفريعات اجلزئية، وعدمه، ويف تضمينه الشروط وعدمه،

 املذاهب الفقهية:

                                                           
 .231، ص 2791القاهرة، ، اجلزء السادس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، معجم مقاييس اللغةأيب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي،  1
، 1002 ماجستري يف علوم التسيري ختصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،رسالة  ،اجلزائرالوقف ودوره يف التنمية البشرية مع دراسة حالة  امحد قامسي،2

 .4، 3ص
، 1002 جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض، اململكة العربية السعودية، اإلسالمية حكمه وحكمته وأبعاده الدينية واالجتماعية،الوقف يف الشريعة سليمان بن عبد هللا أاب اخليل، 3

 .7ص
 هو التخصيص و التكريس يف سبيل هللا أو على وجه هللافيأيت  التسبيل *
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أن الوقف"هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لزاما  عديدة للوقف منها: لقد ورد للمالكية تعاريف :املذهب املالكي -أ
أو غلته ملستحق بصيغة، مدة ما يراه  "جعل منفعة مملوك، ولو أبجرةهو  الوقف أنو  1،"ابقاؤه يف ملك معطيه أو تقدير 

 2".مندوب احملبس
 نالحظ هنا أن تعاريف املالكية تعترب: 
 ؛أن الوقف خيرج العني املوقوفة من تصرف الواقف -
 ؛أن العني املوقوفة تظل ملكا للواقف -
 كما قد يكون وقف منافع أو وقف أعيان.،  التأبيدأن الوقف قد يكون مؤقتا مبعىن ال يشرتط فيه  -
 .ع رف الوقف يف املذهب احلنفي بتعريفني مها أليب حنيفة النعمان وصاحبيه: املذهب احلنفي -ب
 3".عرف اإلمام أبو حنيفة الوقف أبنه "حبس العني على ملك الواقف، والتصدق ابملنفعة :التعريف األول -

 حنيفة أن:يتضح من تعريف اإلمام أبو  
 ف؛العني املوقوفة تظل ملكا للواق -
 .نه جيوز للواقف الرتاجع عما أوقفه ابلتصرف فيهأ كما-
عرف اإلمامان حممد وأبو يوسف الوقف أبنه"حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه، بقطع  التعريف الثاين: -

 .4لى جهة بر وخري تقراب إىل هللا تعاىل"التصرف يف رقبته من الواقف على مصرف مباح موجود، ويصرف ريعه ع
 يتضح من تعريف اإلمامني أن: 
 ف؛رج العني املوقوفة من تصرف الواقالوقف خي   -
 5.الوقف خيرج من ملكية الواقف واملوقوف عليه إىل ملكية هللا تعاىل -
 
 
 

                                                           
 . 4، صرجع سابقمامحد قامسي،   1
كلية العلوم اإلسالمية، جامعة   ،ختصص الفقه وأصوله رسالة دكتوراه يف العلوم اإلسالمية (،استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم)دراسة تطبيقية عن الوقف اجلزائريفقه  عبد القادر بن عزوز، 2

 .10ص ، 1004اجلزائر، 
 .11ص ،1007اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل،  ديب، لشؤون اإلسالمية والعمل اخلربي،، دار ااستبدال الوقف رؤية شرعية اقتصادية قانونيةإبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي،  3
 .11، صاملرجع السابق4
، 1002، رسالة ماجستري يف الفقه واألصول، كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، اجلزائر، البعد املقاصدي للوقف يف الفقه اإلسالمي عبد الرمحن معاشي،5

 .21ص
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بقاء عينه على مصرف عرف الشافعية الوقف أبنه "حبس مال ميكن االنتفاع به مع : املذهب الشافعي -ج
"حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف رقبته وت صرف منافعه  كما عرفه اإلمام النووي أبنه1مباح"؛

 .2إىل الرب تقراب إىل هللا تعاىل"

ف من اإلمامني من حيث خروج الوق يتضح أن تعريف الشافعية يتفق مع تعريف ،من خالل التعريفني السابقني     
ملكية الواقف واملوقوف عليه إىل ملكية هللا تعاىل، ومنع التصرف فيه؛ مع إضافة شرط اإلابحة، وعدم وجود معصية يف 

 مصرف الوقف.
 3".نه "حتبيس األصل وتسبيل الثمرةأعرف احلنابلة الوقف على : املذهب احلنبلي -د

 يتضح من خالل تعريف احلنابلة أنه: 
 ؛ال جيوز التصرف يف العني املوقوفة -
فهو إطالق فوائد العني املوقوفة للجهة املوقوف  ،هو العني املوقوفة؛ أما املراد بتسبيل الثمرة ،إن املقصود ابألصل -

، فجاء يستشري النيب عليه أرضا يف خيرب أصاب-رضي هللا عنه-أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب عليها؛ واألصل يف هذا أن
))إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا((، ويف  إىل الوقف وقال والسالم ماذا يصنع فيها، فأرشده الةالص
 أصلها وسبل مثرها((. احبس:))4لفظ

يتفقون حول الدور التكافلي للوقف واملنفعة  جند أن الفقهاء ،ابلنظر إىل التعريفات اليت وردت يف املذاهب األربعة     
واسرتجاعها،  عليهم، يف حني خيتلفون يف بعض املسائل املتعلقة حبق التصرف يف العني املوقوفةاليت تعود على املوقوف 

الذي يركز على و  -رمحه هللا-لذلك سنورد التعريف اجلامع  الذي اختاره اإلمام أبو زهرة .وغريها من األحكام الفقهية
هبا، وذلك مبنع التصرف يف رقبتها أبي تصرف  بقوله: "أن الوقف هو حبس عني ميكن االنتفاع جوهر الوقف وحقيقته،

 .5انقل للملكية، وتسبيل منفعتها جبعلها جلهة من جهات اخلري ابتداء وانتهاء أو انتهاء"
لقد اختلفت القوانني املعاصرة يف إجياد مفهوم موحد وحمدد للوقف، ومن : تعريف الوقف يف قوانني بعض الدول -3

 قوانني بعض البلدان نذكر: بني تلك التعاريف اليت وردت يف

                                                           
 .13، صمرجع سابقإبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي، 1
 .24، صمرجع سابقعبد الرمحان معاشي، 2
 .14، صمرجع سابقإبراهيم عبد اللطيف، 3
 .2، ص1001، اجمللد احلادي عشر، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،الشرح املمتع على زاد املتقنعصاحل العثيمني،  حممد بن4
 .12، ص1002 السعودية، الطبعة األوىل،مكتبة امللك فهد الوطنية، الرايض اململكة العربية أثره يف تنمية اجملتمع،  الوقف يف الشريعة اإلسالمية و حممد بن امحد الصاحل،5
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أن" الوقف هو حبس العني عن  72/20من قانون األوقاف  03لقد جاء يف املادة : الوقف يف القانون اجلزائري -أ
 ".1التملك على وجه التأبيد والتصدق ابملنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه الرب واخلري

املتضمن قانون األسرة اجلزائري على أن الوقف هو"حبس املال  22-24من القانون  123كما جاء يف نص املادة  
أن األمالك  11-70من قانون 32عن التملك ألي شخص على وجه التأبيد والتصدق"، كما و ورد يف نص املادة 

و مجعية تنتفع به مجعية خريية أ، الوقفية هي األمالك العقارية اليت حبسها مالكها مبحض إرادته ليجعل التمتع هبا دائما
 .2ذات منفعة عامة سواء كان هذا التمتع فوراي أو عند وفاة املوصني الوسطاء الذين يعينهم املالك املذكور"

قد عرف قانون األحوال الشخصية للمسلمني يف السودان الوقف أبنه"حبس على حكم ل: يف القانون السوداين -ب
 ".3ملك هللا تعاىل والتصدق مبنفعته يف احلال أو املال

الوقف أبنه حبس مال وتسبيل منافعه وفقا  2777عرف مشروع قانون الوقف الكوييت لسنة : يف القانون الكوييت -ج
 .4ألحكام هذا القانون

"التخصيص املؤبد من طرف املسلم ألي  أبنه *AMLAع رف الوقف يف سنغافورة حسب : يف قانون سنغافورة -د
 ".5ألي غرض ديين أو خريي تقر به الشريعة اإلسالميةملكية سواء كانت منقولة أو غري منقولة 

أن يكون الواقف مسلما يف  شرتاطكاه ورغم اختالفها يف بعض األمور  نأنالحظ  ،من خالل التعاريف الواردة أعاله    
 سنغافورة، وعدم اشرتاط ذلك يف ابقي الدول، إال أن هذه التعاريف تتفق يف ما يلي:

 ،جهة من جهات اخلري، وان نفعه يعود حىت على غري املسلمني إىلأن ريع الوقف يوجه  -
 ؛اشرتاط التأبيد يف الوقف -
 )املال( قد تكون منقولة أو غري منقولة. أن العني املوقوفة -
بعد إعادة صياغة املفهوم الفقهي للوقف عن طريق إبراز اجلانب االقتصادي مت تقدمي  :املفهوم االقتصادي للوقف -4

"حتويل األموال عن االستهالك واستثمارها يف أصول رأمسالية إنتاجية، تنتج املنافع  الوقف هو: عدة تعاريف للوقف منها:

                                                           
، دار هومة )ادات القضائيةاإلطار القانوين و التنظيمي ألمالك الوقف يف اجلزائر)دراسة مقارنة أبحكام الشريعة اإلسالمية مدعمة أبحدث النصوص القانونية واالجتهرمول خالد،  1

 .12، ص1002للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة الثانية، 
 .12ص ،املرجع السابق  2
رسالة ماجستري يف الشريعة اإلسالمية ختصص اقتصاد إسالمي، كلية الشريعة والقانون، بغداد،  اقتصادية (، -صناديق الوقف االستثماري)دراسة فقهيةأسامة عبد اجمليد عبد احلميد العاين،  3

 .27، ص1002سنة 
 .27، ص املرجع السابق 4

*AMLA : Administration of Muslim Law Act. 
5
 Shamsiah Abdul Karim, contemporary waqf administration and development in Singapore: challenges and 

prospects, pp.1-2. 
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 دائرة من اجملتمع يف اإلنتاجية الثروة من جلزء إخراج الوقف هو ،"1، مجاعيا أو فردايواإليرادات اليت تستهلك يف املستقبل
 2.العامة االجتماعية اخلدمة ألنشطة وختصيصه معا احلكومي القرار ودائرة الشخصية املنفعة
ميكن تعريف الوقف اقتصاداي أبنه "حتويل جلزء من الدخول والثروات اخلاصة إىل موارد تكافلية دائمة ختصص  كما     

وخدمات وعوائد لتلبية احتياجات اجلهات والفئات املتعددة املستفيدة، مما يساهم يف زايدة القدرات  منافعها من سلع
 .3اإلنتاجية الالزمة لتكوين ومنو القطاع التكافلي اخلريي الذي يعد أساس االقتصاد االجتماعي يف االقتصاد اإلسالمي"

 من خالل هذه التعاريف يتضح أن:
جتمع بني االدخار واالستثمار معا، فهو يقوم بتحويل جزء من االستهالك إىل االستثمار  الوقف هو عملية تنموية -

 املباشر؛
 ختصص عوائد الوقف وإيراداته خلدمة اجملتمع دون حصول الواقف على منفعة شخصية دنيوية؛ -
القطاع التكافلي اخلريي  مؤسسة اقتصادية توفر التمويل االقتصادي الدائم لدعم إن إنشاء الوقف هو مبثابة إنشاء -

 املوجه خلدمة فئات حمددة من اجملتمع؛
فالوقف  ،بل تتعدى هذه املنافع إىل األجيال املستقبلية ،إن منافع الوقف ال تقتصر على خدمة األجيال احلالية فقط -

 هو مؤسسة من مؤسسات التنمية املستدامة. 

 الوقف يف املمارسات الغريبةالفرع الثاين: 
من أهم ركائز التنمية الشاملة املستدامة، خاصة بعدما أثبته هذا القطاع اخلريي مع القطاع العام واخلاص لقد أصبح  

التنمية الشاملة ملا ميتلكه من ثقة هذا القطاع يف  ، وتزداد أمهية8002القطاع من فعالية يف مواجهة األزمة العاملية لسنة 
كل قطاع، كما أن القطاع اخلريي مقاصد وغاايت ووسائل   الختالف العام واخلاص اعنيطالق كل من   وشعبية يفتقدها

 .من تقدمي خدمات ال تستطيع احلكومة أو القطاع اخلاص توفريهامي كن 

 حيث اجملال هذا يف الرائدة األمريكية املتحدة الوالايت تعدو  ،لقد تطور العمل اخلريي يف العامل خاصة يف العامل الغريبو  

 2132024 إىل 1001 سنة منظمة2419411 حوايل من األمريكية املتحدة الوالايت يف اخلريية املنظمات عدد تطور

                                                           
  .22، ص1000، دمشق، سوراي، الطبعة األوىل، الوقف اإلسالمي، تطوره، إدارته وتنميته، دار الفكرمنذر قحف، 1

، جامعة واآلمالضمن فعاليات املؤمتر الدويل"التعاونيات والتنمية يف مصر والعامل العريب: الواقع مداخلة ، يف البيئة اإلسالمية االجتماعيالوقف يف حتقيق التكافل املرسي السيد حجازي، دور  2
 .10، ص1001اإلسالمي، القاهرة،  لالقتصاداألزهر، مركز صاحل عبد هللا كامل 

 .232، ص1002 الطبعة األوىل،القاهرة، ، دار الفجر للنشر والتوزيع، املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالميصاحلي،  صاحل 3
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  ، 1023 سنة دوالر بليون 331.29إىل األمريكية املتحدة الوالايت يف تربعاتال قيمة تصلوو  ،10231 سنة مؤسسة
 .التربعات إمجايل من %91  قيمته ما األفراد تربعات منها ثلتم  

 2113 سنة األمريكية املتحدة الوالايت يف التربعات استخدامات 11 رقم جدول
 %22 التعليم قطاع

 %32  يةالدين املؤسسات
 %21 اإلنسانية اخلدمات
 %22 املاحنة املؤسسات

 PHILANTHTOPIC- RESOURCES /CHARITABLE- GIVING STATISTIC WWW.NPTRUST.ORG/ :املصدر

 %32 بنسبة التربعات أكرب ستقبلت كيةياألمر  املتحدة تايالوال يف الدينية املؤسسات أن يتضح أعاله اجلدول خالل من 
 عام إىل 1021 عام عن %2.7 بنسبة التربعات استقبال يف زايدة شهد قد التعليم قطاع أن كما التربعات، إمجايل من

1023. 
عند الغرب من العبارات القريبة من الوقف  العديداستعملت ها، ولقد أمهو العمل اخلريي  مؤسساتحد أالوقف يعد  

 منها:
يف الوالايت املتحدة األمريكية فإن . ومعناه اللغوي وقف، هبة، منحة: أي اهلبات الدائمة endowmentمصطلح  -1

عها وطرق يور  أصوهلالى التصرف يف عيشبه اهلبات الدائمة اليت تتصف ابلدميومة مع وجود قيود شديدة الوقف 
 وهيمالية صارمة فال جيوز هلا الدخول يف استثمارات عالية املخاطر،  إدارة إىلختضع اهلبات الدائمة كما استثمارها،  

احلكومة اليت تقوم  إشراف إىلمع نسب فائدة اثبتة يف املؤسسات املالية اخلاضعة  األجلتكون على شكل ودائع طويلة 
 .مني ودائعهاأبت

و الفائدة أ األصول الوقفيةسالمية يف سبل استثمار وقاف اإلبني اهلبات الدائمة يف الغرب واأل فختالاإل ويكمن 
 .2سالميةاالت وفق مباد  الشريعة اإلجمسالمية يف مشاريع و وقاف اإلاأل تستثمرالربوية، حيث 

االهلي يف الوالايت قطاع الوقف إن أمانة. وقف، ثقة،  اللغوي: ومعناه :أي األمانة الوقفية trust مصطلح -2
عمل يتعلق بعقار أو كل معىن الرتست املرتبط ابلوقف هو  إن . 3املتحدة األمريكية يدخل حتت مفهوم االمانة الوقفية

                                                           
1
 www.nptrust.org philanthropic- resources charitable-giving statistic 

 
2
 www.waqf.org.sa متوفر على املوقع ،مناذج دوليةاألوقاف عصام بن حسن كوثر،  

القرى، اململكة العربية السعودية،  أم، جامعة الصي  التنموية والرؤى املستقبلية  لألوقاف، املؤمتر الثاين العمل والفرص املفادة أفاقالغرب والتجربة التنموية للوقف ايسر عبد الكرمي احلوراين،  3
 .1، ص1002

http://www.nptrust.org/
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منقول يقوم مالكه بنقل السيطرة القانونية عليه إىل شخص يسمى األمني أو الوصي الذي يباشر سلطاته إبدارة واستثمار 
: الرتست اخلاص والرتست حبسب املستفيدين منه إىل الرتست وينقسم ،دهم املالكالذين حد  املال حلساب املستفيدين 

 اخلريي أو العام.
  .الرتست اخلاص: وهو شبيه الوقف األهلي أي توزع منافعه على أشخاص معنيني كالورثة -
 1ويكون الغرض منه حتقيق  نفع عام للمجتمع وهو شبيه ابلوقف اخلريي. :أو الرتست العام الرتست اخلريي -
: هي هيئة أوقاف خمتصة ابلعمل اخلريي تستحوذ على أصول مالية املؤسسة الوقفيةأي  foundationمصطلح  -3

ع أشكال املؤسسات وقفية تستخدمها لتمويل أعمال النفع العام يف اجملاالت اخلريية املختلفة، وتندرج حتت هذا املعىن مجي
ؤسسات الوقفية التابعة للشركات، املالوسيطة، كاملؤسسات املستقلة اليت متنح معوانت خريية ذات أهداف اجتماعية، و 

 .2واملؤسسات التشغيلية اليت يقتصر عملها على تقدمي اخلدمات الصحية والتعليمة والدينية وغريها
وخدمة  يقوم بتكوينها عدد من األشخاص، دافعهم هو حب اخلري: هي اليت أي اجلمعية  Associationمصطلح  -4

تعتمد يف متويل نشاطاهتا على اشرتاكات  أهناوهي ختتلف عن صيغة املؤسسة اخلريية  ،اجملتمع أو فئة اجتماعية معينة
 .3احلكوميةلقي اهلبات واحلصول على املساعدات مبا يف ذلك املساعدات وت   األعضاء

املستعملة يف الغرب تشبه الوقف من حيث غرضها املتمثل يف اإلنفاق على األعمال اخلريية إال أهنا إن املصطلحات   
 ختتلف عن الوقف يف العديد من اجلوانب.

 Bill and Melindaمن أشهر املؤسسات الوقفية يف الوالايت املتحدة األمريكية، مؤسسة بيل وميليندا غيتس الوقفية  

Gates Faoundation   واليت تعترب أكرب وقفية يف العامل، وقد كانت نتيجة لدمج مؤسستني خرييتني إحدامها هتتم ابلتعليم
واألخرى هتتم ابألمور الصحية، أما اآلن فهدفها رعاية الطلبة يف أمريكا ومساعدة املوهوبني خاصة. وهناك أيضا وقفية  

ني لألكثر متيزا يف ذلك اجملال، ابإلضافة إىل مؤسسة كارنيجي اليت تشجع العمل اخلريي من خالل منح جائزة كل سنت
 فورد وغريها.

 
 
 

                                                           
اململكة ، جامعة أم القرى تنموية والرؤى املستقبليةالصي  القدم إىل املؤمتر الثاين لألوقاف ، حبث مظام الوقف اإلسالمي والنظم املشاهبة يف العامل الغريب، دراسة مقارنةن، احلليم عمرحممد عبد 1

 .1، ص1002العربية السعودية، 
 .2، صمرجع سابق ايسر عبد الكرمي احلوراين، 2
 .14ص ،مرجع سابق، امحد قامسي 3
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 :خصائص الوقفلثالفرع الثا
 1، وتتمثل هذه اخلصائص أو املميزات يف:يتميز هبا الوقف أساسيةهناك ثالثة خصائص      
ميكن مصادرة أموال الوقف مبعىن أن الوقف يكون مؤبدا منذ حلظة إنشاءه؛ وأنه ال  (:Perpetuity) خاصية التأبيد -2

 ؛سواء من قبل احلكومة أو األفراد
ال ميكن  نهأهي أهم ميزة للوقف، حيث اتفق الفقهاء (: Irrevocability ) ()عدم القابلية لإللغاء خاصية النهائية -1

 ؛ا وقفحيث يكون الوقف هنائيا مبجرد تصريح الواقف ابمللكية على أهن للواقف إلغاء الوقف أو الرتاجع عنه،
ن ملكيته تتحول إىل إه مبجرد إنشاء الوقف فأنهذه اخلاصية تعين  (:Inalienability) خاصية عدم القابلية للتحويل -3

 ؛نه ال حيق للواقف التصرف فيه ابلبيع أو الوهب أو التوريثأهللا تعاىل، و 
واستمرارية منافع الوقف املوجهة لدعم  ،إن هذه اخلصائص الثالثة للوقف تضمن محاية واستمرارية الوقف من جهة     

 كذلك تضمن استمرارية األجر و الثواب من هللا تعاىل للواقف.؛  القطاع اخلريي والتكافلي من جهة أخرى

 املطلب الثاين:أهداف الوقف وأمهيته
 واجملتمع. سنتناول يف هذا املطلب اهلدف من عملية اإليقاف، ابإلضافة إىل األمهية اليت يقدمها الوقف للفرد 

 الفرع األول: أهداف الوقف
الوقف ابعتباره نوع من  إن سنتعرض يف هذا النقطة إىل أهداف الوقف حيث سنعرض اهلدف العام واخلاص للوقف.     

 2األعمال اخلريية حيقق هدفني أحدمها عام واألخر خاص:
نه يضمن لقمة العيش لكثري من طبقات أحيث  ،إن الوقف حيفظ لكثري من اجلهات العامة حياهتا: اهلدف العام -1

األمة عند انصراف الزمن ونضوب املوارد من الصدقات العينية، فهو ميتاز عن غريه من أوجه الرب مبيزة االستمرارية 
والدميومة، كما أن أغراض اخلري فيه شاملة وواسعة، حيث ساهم الوقف يف اجملتمعات اإلسالمية عرب التاريخ يف إرساء 

فية متتوعة من خالل اإلنفاق على املدارس واملعاهد وتعيني املعلمني، واإلنفاق على طلبة العلم، وتوفري املأكل دعائم ثقا
 واملشرب وإنشاء املستشفيات ودور العالج.

 توجد هناك العديد من الدوافع اليت تدفع اإلنسان للوقف، والقيام إبعمال اخلري منها:: اهلدف اخلاص -2

                                                           
1
 Magda ismail abdel mohsin, Revitalization of waqf administration & family waqf law, june 20 28  pp.4- 5 

www.wordpress.com. 
 اقتصاد،" ي، اإلسالم الوقف السعودية العربية ابململكة لألوقاف الثالث املؤمتر إىل مقدم حبث ،اإلسالميةحتقيق التكافل االجتماعي يف احلضارة دور الوقف يف كرم حلمي فرحات امحد،  2

 .172،177، ص1007 حضارة"، وبناء وإدارة،

http://www.wordpress.com/
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االجتماعي: الذي يكون نتيجة الشعور ابملسؤولية اجتاه اجلماعة، األمر الذي يدفعه إىل رصد شيء من أمواله الدافع  -
 لتستفيد منه جهة معينة؛

 ستقبلهم يف حالة احلاجة والعوزمني مورد اثبت لعائلته يكون ضماان ملحيث تدفع الواقف رغبته يف أت الدافع العائلي: -
 ة على أي مصلحة شخصية؛إىل تغليب العاطفة النسبي

جل نيل ثواب اآلخرة، والدافع الغريزي واملتمثل يف الرغبة يف أابإلضافة إىل عدة دوافع أخرى، كالدافع الديين من  -
وذلك من خالل حبس العني عن التملك والتمليك، وإابحة املنفعة،  ،ما تركه اآلابء واألجداد من اإلسراف احملافظة على

 .1يف معىن الوقف أو ما يف معناهوالذي ال يكون إال 

 الوقف أمهيةالفرع الثاين:
 :2حصرها فيما يليللوقف أمهية ابلغة تنبع من كونه عمل من أعمال الرب واخلري، وميكن ذكر هذه األمهية و      
 فيه صبي   وعاء أنه على الوقف وصف ميكن حيث عامة، ومنافع خاصة مصاحل حيقق دائم متويل مصدر الوقف نإ -

 عامة؛ ومنافع خاصة مصاحل به تتحقق والعباد، البالد على ابخلريات يفيض ومنبع العباد، خريات
 التشابك، يف حمكمة خيوط من اجملتمع اإلسالمي داخل ينسجه مبا االجتماعي الرتابط أبواب أوسع الوقف نإ -

 الواحد؛ كاجلسد يصري حىت اجملتمع خالاي يف الروح تبعث بعضاً، بعضها يغذي للرتابط، قوية وعالقات
 ينقطع؛ ال الوقف أجر ألن الذنوب وتكفري والثواب األجر استمرارية -
 امللكية؛ ابنتقال ذلك انقطاع وعدم اخلري، أوجه يف ابلوقف نتفاعاإل استمرار -
 توفر مؤسسة الوقف املناخ املالئم لتطوير نظام املالية العامة يف اإلسالم؛ -
 توزيع على األجيال القادمة؛لاملال الذي هو عصب احلياة، ما يؤمن أجزاء من املال لالبقاء واحملافظة على  -
التعليمية وغريها، مما خيفف العبء عن ، الثقافية، االجتماعية، االقتصادية ،التنمية اإلسهام يف خمتلف عمليات -

ي ترتكه بعض الدول يف جمال الرعاية احلكومات، وخباصة تلك اليت تعاين من العجز يف ميزانيتها، كما يسد الفراغ الذ
 واخلدمات.

 
 

                                                           
 .23، ص1002التنموية والرؤى املستقبلية، ، حبث مقدم إىل املؤمتر الثاين لألوقاف:الصي  توجيه مصارف الوقف حنو تلبية احتياجات اجملتمععبد هللا بن انصر السدحان،  1
املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول دور التمويل  الصكوك الوقفية كآلية لتحقيق التنمية املستدامة دراسة تطبيقية مقرتحة لتمويل املشاريع الوقفية ابجلزائر،ربيعة بن زيد، خرية الداوي،  2

 .9، البليدة، اجلزائر، ص1023،ماي10،12اإلسالمي غري الرحبي )الزكاة والوقف( يف حتقيق التنمية املستدامة 
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 املطلب الثالث: مشروعية الوقف و احلكمة منه
 مشروعية الوقف، واحلكمة منه. إىل يف هذا املطلبسنتطرق     

 الفرع األول: مشروعية الوقف
وتتضمن املصادر الثالثة: ذهب الفقهاء إىل أن الوقف مستحب شرعا، ألنه من أعمال الرب والتربعات املشروعة،      

 القران الكرمي والسنة النبوية واإلمجاع دالالت مباشرة، وأخرى غري مباشرة على مشروعية الوقف.
لقد وردت يف القران الكرمي آايت كثرية حتث على أعمال الرب واإلحسان، واليت  :يف القران الكرميمشروعية الوقف  -1

 ك:حد صورها الرئيسية، ومن ذلأيعد الوقف 
 [.71ن هللا به عليم﴾]سورة أل عمران:إ﴿لن تناولوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون وما تنفقوا من شيء فقوله تعاىل: -
أييت يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة﴾]سورة  أنوقال عز وجل: ﴿اي أيها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل  -

 [.114البقرة:
﴾] سورة احملسنني حيب هللا إن وأحسنوا التهلكة إىل أبيديكم تلقوا وال هللا سبيل يف وأنفقوا﴿ وقوله تعاىل: -

 [.271البقرة:
ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن ابهلل واليوم اآلخر واملالئكة ﴿وقال عز وجل:  -

﴾] سورة واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف الرقابوالكتاب والنبيني وآتى املال على حبه ذوي القرىب واليتامى 
 [.222البقرة:

 [.122﴾]سورة البقرة:آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض اي أيها الذين ﴿وقوله تعاىل:  -
  على مشروعية الوقف. هذه اآلايت وغريها اليت تعترب أدلة أخرى 
 وردت يف السنة النبوية أحاديث كثرية ومتنوعة أتصل مشروعية الوقف منها: :يف السنة النبوية مشروعية الوقف -2
 من إال عمله انقطع آدم، ابن مات إذا ل))وسلم قا عليه هللا هللا صلى رسول أن -رضي هللا عنه -هريرة أيب عن -

 أخرجه مسلم.. ((له يدعو صاحل ولد   أو به، ينتفع علم   أو جارية ، صدقة   :ثالث  
من احتبس فرسا يف سبيل هللا إمياان ابهلل )) وسلم قال عليه هللا هللا صلى رسول أن -رضي هللا عنه -هريرة أيب عن -

 أخرجه النسائي.((وتصديقا لوعد هللا كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات يف ميزانه
 ماء يستعذب غري بئر رومة فقال قدم املدينة وليس هباوسلم  عليه هللا هللا صلى رسول أن -رضي هللا عنه -عثمان عن -
.فقال عثمان فاشرتيها من صلب املسلمني خبري له منها يف اجلنة؟من يشرتي بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دالء ))

 .أخرجه الرتميذي.((مايل
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 وولدا ونشره، علمه علما موته: بعد وحسناته عمله من املؤمن يلحق مما إن ))وسلم عليه هللا قال رسول هللا صلى -
 صحته يف ماله من أخرجها صدقة أو أجراههنرا  أو بناه السبيل البن بيتا أو بناه ومصحفا ورثه، أو مسجدا تركه صاحلا
 .أخرجه ابن ماجة.((موته بعد من يلحقه وحياته

علم أ؛ وقد انتشر الوقف بني الصحابة حىت قال جابر: "ما 1لقد امجع الصحابة على مشروعية الوقف: من اإلمجاع -3
 وهب، وال تورث". شرتى أبدا، وال ت  أحدا كان له مال من املهاجرين واألنصار إال حبس ماال من ماله صدقة مؤبدة، ال ت  

 :احلكمة من مشروعية الوقفالفرع الثاين
 2 عظيمة نذكر منها ما يلي:تتجلى احلكمة من مشروعية الوقف يف مظاهر جلية وحكم      
حيث يعترب الوقف من الصدقات اليت يتقرب هبا العبد إىل هللا تعاىل، لتحصيل  ،فتح ابب التقرب إىل هللا عز وجل -

 األجر والثواب؛
وبعد نه يتيح الفرصة يف بقاء اخلري جاراي يف احلياة أالوقف من صدقات التطوع اليت تتميز ابلدوام، واالستمرارية حيث  -

املوت، حني ينقطع عمله يف الدنيا وال يبقى إال ما حبسه ووقفه يف سبيل هللا، قال زيد بن اثبت رضي هللا تعاىل عنه:"مل 
نرى خريا للميت وال للحي من هذه احلبس املوقوفة. أما امليت فيجري أجرها عليه، وأما احلي فتحبس عليه وال توهب وال 

 تورث وال يقدر على استهالكها"؛
حتقيق روح التكافل والتعاون بني أبناء اجملتمع اإلسالمي عن طريق العناية ابلفقراء، واحملتاجني، وتشييد دور األيتام  -

 واملالجئ وغريها؛ 
 تقوية ودعم قوة األمة اإلسالمية ابلعمل على رفع مستواها العسكري واجلهادي؛  -
   علم واملدارس واملكتبات وطبع الكتب وتوزيعها؛ إثراء احلركة العلمية ودعمها من خالل إنشاء دور ال -
غلب املساجد على مر التاريخ قامت على أف ودور العبادات نشر الدعوة إىل هللا تعاىل من خالل إقامة املساجد -

 األوقاف؛
ترسيخ قيم التضامن الرتبوية، و  ،الغذائية الصحية، وارد مالية اثبتة ودائمة لتلبية احتياجات اجملتمع االقتصادية،إجياد م -

 والتكافل وتفعيل التعاون بني طبقات اجملتمع.

 

                                                           
 .11، ص1004الطبعة األوىل،  بريوت، ، مؤسسة الرسالة،الوقف ودوره يف اجملتمع اإلسالمي املعاصرسليم هاين منصور،  1
 .30،32ص ،مرجع سابق عبد الرمحان معاشي، 2
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 أتسيس الوقف :املبحث الثاين
 ينبغي أن تتوفر فيه جمموعة من األركان ومجلة من الشروط حىت يكون صحيحا شرعا، الوقف كأي تصرف عقدي     
ما سنبحثه يف هذا املبحث والذي  وهذا .نه من خالل هذه األركان والشروط ميكن حتديد نوع الوقف وشكلهأكما 

 قسمناه إىل العناصر التالية:

 املطلب األول: أركان الوقف
مجهور الفقهاء على أربع أركان للوقف هي:  اتفقوقد 1الركن هو ما ال يتم الشيء إال به سوء كان جزءا منه أم ال،     

 واملوقوف عليه، والصيغة. واملوقوف، الواقف
 بس للعني أو املالك. حمل: وهو االواقف -
 هو املال املوقوف أو العني املوقوفة. املوقوف: -
 املوقوف عليه هو اجلهة املستفيدة من الوقف واليت تنتفع بريع الوقف. املوقوف عليه: -
  .هي القول الدال على الوقف، أو الفعل الذي يدل على الوقف عرفا الصيغة: -

يقول الواقف: وقفت أو حبست أو سب لت؛ أو أبلفاظ الكناية اليت حتتمل معىن  والقول قد يكون أبلفاظ صرحية كأن     
إذا اقرتنت مبا يدل على الوقف،   الوقف مثل تصد قت أو أبدت أو حرمت؛ وألفاظ الكناية ال ينعقد الوقف هبا إال

أو اقرتاهنا بنية ، 2صفة من صفات الوقف كقوله صدقة ال تباع وال توهب وال تورثك  كإضافة لفظ وقف أو ما يفيده،
أما فعل الوقف فيكون ابقرتانه مبا يدل على ذلك كبناء مسجد وإعالن األذان فيه، أو أتسيس مكتبة علمية  الوقف.

هذه هي األركان األربعة للوقف واليت اتفق عليها مجهور الفقهاء؛ ولكن الواقع . وإحلاقها جبهة وقفية كوزارة األوقاف مثال
نه أحد املكوانت املهمة لنجاح عملية الوقف وهو أوالذي أكدت الدراسات  ؛أو ركن خامس حموراملعاصر يفرض إضافة 

إلدارة الوقف أمهية قصوى بسبب  إنأو انظر الوقف ووكيله سواء كان انظر منفرد أو مؤسسة أو جملس نظارة. 3اإلدارة
الصورة اليت وصلتنا عن كيفية  ،ور الوقفحد األسباب اليت أدت إىل تدهأالدور االجتماعي الذي يؤديه الوقف، ولعل 

إدارة األوقاف واإلمهال الذي أصاهبا وعدم التزام كثري من النظار بشروط الواقف حىت وصل األمر يف كثري من األحيان إىل 
 أكل أموال الوقف.

                                                           
  .22، صمرجع سابقامحد قامسي،  1

 .23، صسابقال رجعامل  2
 .1، ص1021، ، حبث مقدم إىل ندوة الوقف يف تونس:الواقع وبناء املستقبلواالستثماردراسة حول منوذج املؤسسة املعاصرة للوقف اإلدارة فؤاد عبد هللا العمر،  3
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الوقف؛ لتحقيق مصلحة  "تنظيم وإدارة القوى البشري ة  املشرفة على: ميكن تعريف إدارة الوقف على أهنا إدارة الوقف: -
الوقف ابلشكل األمثل، وكذا مصلحة املنتفعني به أو بثمرته يف جهات الرب  العام ة أو اخلاص ة، على مقتضى شروط 

وتعد إدارة الوقف من العوامل األساسية يف احلفاظ على أموال الوقف وتنميتها، وقد 1،الواقف، ويف ظل  أحكام الش رع"
فسه، أو قد يعهد هبا إىل شخص معني وفق شروط يقوم بتحديدها الواقف، أما يف حالة نو الناظر الواقف أ ،يتوىل اإلدارة

 ،عدم تعيينه أحدا لوالية وقفه فتكون الوالية للحاكم حبكم واليته العامة، ويشرتط يف من يدير الوقف أن يكون أوموته 
 .2توجيه مصارفه وفق شروط الواقفن يتحمل مسؤولية صيانة الوقف وتنميته و أو  ،متمكنا ،أمينا ،عدال
ن من االجتاهات احلديثة يف حسن إدارة الوقف هي ظهور إجل ضمان استمرارية الوقف واستمرارية منافعه فأومن      

هناك عوامل عديدة تستدعي  . وإنمنه يف تطوير إدارة األوقاف ستفادةاإلكأسلوب عمل فريد وفاعل ميكن  دور املؤسسة
 3:إعادة النظر يف صيغة وأسلوب إدارة األوقاف هي

 وهو وجود جمموعة من رؤوس األموال تدار لتحقيق أغراض جتارية؛ ،نشوء أسلوب املؤسسة -
 توسع النظم الضريبية وتعقدها واإلعفاءات اليت تقدمها لألعمال اخلريية أو الوقفية؛ -
 االستثمارية سوى األعيان العقارية وتباينها وقلة خماطرها عند التنوع فيها؛التنوع يف األدوات  -
تنامي دور اإلدارة املهنية ذات الكفاءة العالية يف إدارة املؤسسات وحسن استخدام رؤوس األموال اليت وضعت حتت  -

 سلطتها من قبل املسامهني حبيث يتحقق الفصل الكامل ما بني امللكية واإلدارة؛
مي االهتمام مببدأ الشفافية يف التعامالت والوضوح يف اإلفصاح املايل عن كافة املعلومات ووجود املعايري احملاسبية تنا -

وغريها من التطورات اليت تؤكد وجود منهجية يف العمل  ،املتعارف عليها وتوافر تصنيفات ائتمانية لكافة املنتجات املالية
 توفرة يف السوق املايل وتعزز الثقة فيه.املايل ويف األدوات االستثمارية امل

 املطلب الثاين: شروط الوقف
 كل ركن من أركان الوقف األربعة شروط ال يصح إال هبا وهي كالتايل:ل    
 :4يشرتط يف الواقف ما يلي شروط الواقف -1
 أن يكون عاقال: فال يصح الوقف من اجملنون واملعتوه والنائم واملغمى عليه؛ -

                                                           
،اقتصاد وإدارة وبناء حضارة، اجلامعة  اإلسالمي"الوقف  املؤمتر الثالث لألوقاف ابململكة العربية السعودية إىل، حبث مقدم بني املركزية والالمركزية األوقافإدارة حسن حممد الرفاعي،  1

 .2، ص1007 اإلسالمية
 .11العامة لألوقاف، الكويت، ص  األمانة، 1001، نوفمرب7، العدد أوقاف، جملة تصور مقرتح للتمويل ابلوقفاشرف حممد دوابه،  2
 .4، صمرجع سابق دراسة حول منوذج املؤسسة املعاصرة للوقف اإلدارة واالستثمار، فؤاد عبد هللا العمر، 3
4
 .14، ص1007اليمن، ، مكتبة السعيد العامة للنشر، تعز، ، أثر الوقف واملرياث يف التكافل االجتماعيعلي بن حممد الفران 
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 ابلغا مكلفا: فال يصح الوقف من الصيب؛أن يكون  -
 أن يكون خمتارا: فال يصح وقف املكره؛ -
 أن يكون مطلق التصرف: فال يصح وقف احملجور عليه لسفه أو غفلة؛ -
 أن يكون مالكا للمال املراد وقفه؛ -
 أن ال يكون مدينا بدين سابق على الوقف؛   -
 سيده. أن يكون حرا: فال يصح وقف العبد إال إبذن  -
 يشرتط يف املوقوف ما يلي:شروط املوقوف  -2
 أن يكون ماال متقوما مباحا: أي أن تكون له قيمة وميكن االنتفاع به يف حال السعة واالختيار؛ -
 أن يكون مملوكا يف ذاته معلوما حمددا ال يتلف ابالنتفاع به كاملأكوالت واملشروابت؛ -
 :1املوقوف عليه ما يلييشرتط يف شروط املوقوف عليه:  -3
 أن يكون املوقوف عليه جهة بر وخري؛ -
 ة التأبيد، غري أن املالكية أجازوا الوقف املؤقت؛أل منقطعة، وهذا الشرط مرتبط مبسأن يكون املوقوف عليه جهة غري -
 ن يقف الواقف على نفسه؛أن ال يعود الوقف على الواقف، أب -
 ح ملكها والتملك هلا؛أن يكون املوقوف عليه على جهة يص -
 أن يكون املوقوف عليه على جهة معلومة غري جمهولة. -
 2للصيغة شروط معينة هي: شروط الصيغة -4
، إذ ال بد أن تدل على إنشاء الوقف صيغة بتعليق أو إضافة إىل مستقبلال تقرتن ال أنأن تكون الصيغة منجزة: أي  - 

الفقراء واملساكني. والصي  املقرتنة ابلتعليقات تبطل عقود التمليكات  : وقفت أرضي على الواقف وقت صدوره، كقول
 والصيغة املضافة إىل زمن قادم، كقول ؛: إذا اشرتيت  هذه األرض فهي وقف للفقراءالواقف كاهلبة والصدقة. كقول

 يصححها بعض احلنفية يف صور معينة؛ ،: وقفت أرضي ابتداًء من السنة القادمةالواقف
 ؛العقد فيها جازًما إذ ال ينعقد الوقف بوعد، كقوله سأقف أرضي أو داري على الفقراءأن يكون  -
 أال تقرتن الصيغة بشرط يناقض مقتضى الوقف، كقوله وقفت أرضي بشرط أن أبيعها مىت أشاء؛ -
 أن تفيد الصيغة أتبيد الوقف ملن ال يقول بصحة أتقيته. -

                                                           
 .21، صمرجع سابقامحد قامسي،  1
 .9ص.2112، جدةالبنك اإلسالمي للتنميةنواكشوط،   ،دورة دور الوقف يف مكافحة الفقر مسائل يف فقه الوقف، العياشي صادق فداد،  2
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 املطلب الثالث: الشخصية االعتبارية للوقف
ونظر إىل من يدير الوقف نظرة خاصة، وفرق بني شخصيته  ،لقد اعرتف اإلسالم ابلشخصية االعتبارية للوقف     

نظر إليه كمؤسسة مستقلة عن أشخاصها الواقفني الطبيعية وشخصيته االعتبارية كناظر للوقف ومدير له. فالوقف ي  
 ات.والناظرين، هلا ذمة مالية ترتتب عليها احلقوق وااللتزام

 الفرع األول: مفهوم الشخصية االعتبارية
 يلي: لقد وردت العديد من التعاريف واملفاهيم للشخصية االعتبارية منها ما     
افرتاضي تطلقه أنظمة الدولة على جمموعة من األشخاص الطبيعيني أو على  أووصف جمازي  لشخصية االعتباريةإن ا 

كيان هده الشخصية االفرتاضية عن األشخاص   استقاللخاصة، مبا يقتضي  أوجتمعات وكياانت مالية إنتاجية عامة 
واملوطن، احلقوق، االلتزامات، التقاضي، واألهداف اليت ترمي  االسم اجلنسية، الطبيعيني املكونني هلا يف الذمة امللية،

تقلة عن ذمم أصحاهبا أو الشخصية االعتبارية يراد هبا أن تكون للشركة أو املؤسسة شخصية قانونية مسإن 1إليها.
 2.شركاءها، وأن يكون هلا وحدها حقوقها والتزاماهتا اخلاصة هبا، وتكون مسؤوليتها حمدودة أبمواهلا فقط

 أركان الشخص االعتباري الفرع الثاين:
 3إن وجود الشخص االعتباري كحقيقة معنوية غري مادية يتطلب ما يلي:     
جديرة ابحلماية مرتبطة يبعضها ارتباطا يسمح جبمعها يف هيئة، أو مؤسسة، أو مجعية، وجود مصاحل مشروعة ومستقلة  -

 أو شركة للتحقيق األهداف املرجوة؛
دراة البشرية اليت تعرب عن إرادته وتعمل ابمسه وحلسابه اإل وجود نظام أساسي للشخص االعتباري تتحدد على أساسه -

 وترعى مصاحله وتفي ابلتزاماته؛
إذا كان الشخص االعتباري شخصا  ،الدولة ابلشخص االعتباري اعرتافا مينحه امتيازات السلطة العامة للدولةاعرتاف  -

 )مملوكا للدولة(، أو مينحه أهلية التعاقد والتقاضي واكتساب احلقوق وااللتزام اباللتزامات وله ذمة مالية مستقلة. عاما
 
 

                                                           
، مداخلة ضمن املؤمتر الثالث لألوقاف ابململكة العربية السعودية، اجلامعة اإلسالمية، العامةالوقف ودوره يف متويل املرافق اخلدمية العامة عند عجز املوازنة عطية عبد احلليم صقر،  1

 .423،ص1007
 www.kantakji.com/media/4766/14001.doc. 21علي حمي الدين القرة داغي، استثمار الوقف وطرقه القدمية واحلديثة،ص 2
3
 .424، صمرجع سابقعطية عبد احلليم صقر،  
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 فالفرع الثالث: أمهية الشخصية االعتبارية للوق
إن الوقف شخص اعتباري ذو طبيعة خاصة، وليس هناك ما مينع تسميته أو اعتباره مؤسسة خاصة ذات نفع عام،      
 عن طريق تربع حمض من شخص يسمى الواقف مباله أو جبزء من ماله ملدة مؤبدة أو مؤقتة لغرض الرب والنفع العام؛ أينش
اعتبارية مستقلة يزيد من فعالية الوقف يف خدمة أهداف اجملتمع وحتقيق ن منح الوقف صفة مؤسسة عامة هلا شخصية إو 

 مميزات الشخصية االعتبارية للوقف هي: ن من أهم إأهداف التنمية املنشودة، و 
االستمرارية اليت مينحها الطابع املؤسسي للوقف ابإلضافة إىل أن عملها أكثر قابلية للتأطري، كما أهنا أكثر قابلية  -

نه ميكن تصميمها حبيث حتتوي على نظام فعال للرقابة أللمحاسبة والتقومي والتقييم من خارجها، ابإلضافة إىل وتعرضا 
 1الداخلية؛

 أمهية الشخصية االعتبارية للوقف يف إبرام العقود لتمويل العملية االستثمارية لتنمية املال الوقفي؛ -
ء ذمة مالية مستقلة مع إعطاءها احلق يف التقاضي والدفاع عن وجود الشخصية االعتبارية للوقف متكن من إنشا إن -

 2مصاحله. ولذلك اعرتف القانون يف ليبيا واجلزائر ابلشخصية االعتبارية للوقف.

 املطلب الرابع: أنواع الوقف
خالل النقاط سم الوقف إىل أنواع خمتلفة نظرا لعدة اعتبارات، وسنتطرق فيما يلي إىل أشهر هذه االعتبارات من ق       

 التالية:

 الفرع األول: تقسيم الوقف حسب الغرض منه
) اخلاص أو  الوقف األهلي، الوقف اخلريي )العام( :ينقسم الوقف حسب الغرض من إنشائه إىل ثالثة أقسام هي     
 الوقف املشرتك.، الذري(

ء أكان على أشخاص معينني  اسو، هو الذي يقصد به الواقف التصدق على وجوه الرب)العام(:  الوقف اخلريي -1
أو كان على جهة من جهات الرب العامة كاملساجد واملستشفيات واملدارس، وغريها مما  ،كالفقراء واملساكني والعجزة
 ؛ و يعترب هذا النوع هو الغالب يف األوقاف والذي حصل من الصحابة رضوان هللا عليهم.3ينعكس نفعه على اجملتمع

                                                           
 . 21، مرجع سابق،صواحلديثة استثمار الوقف وطرقه القدميةعلي حمي الدين القرة داغي،  1
 .2، صمرجع سابق واالستثمار، اإلدارةدراسة حول منوذج املؤسسة املعاصرة للوقف، فؤاد عبد هللا العمر،  2
 ورقة منشورة.  .127، ص1002بكر بلقايد، تلمسان،  أبو، جملة كلية العلوم االقتصادية والتسيري جامعة دور املؤسسة الوقفية يف حتقيق التكافل االجتماعيخالدي خدجية، 3
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هو الوقف الذي يكون ابتداء على نفس الواقف أو ذريته أو عليهما معا أو اص أو الذري(: ) اخل الوقف األهلي -2
 فهو يستهدف مصلحة خاصة.1على شخص معني مث من بعدهم على إحدى جهات الرب،

  من يطلق على هذا النوع من الوقف، الوقف الذري كما يف الشام والعراق، وهناك من يعرب عنه ابلوقف األهلي هناك     
 كما يف مصر، أما يف اجلزائر فيعرب عنه ابلوقف اخلاص.

كرب يف تطوير أاص ألنه مينح لناظر الوقف مرونة فإن الوقف العام هو أفضل من الوقف اخل ،من حيث إدارة الوقف     
 2وتنمية أموال الوقف لتعظيم منافع الوقف.

على الذرية وعلى  ابتداءهلي والذري، وهو الذي مت وقف األالوقف املشرتك هو الذي جيمع بني ال :الوقف املشرتك -3
الباقي للذرية و  ،جهة من جهات الرب يف وقت واحد، حيث جيعل فيه الواقف نصيبا من العني املوقوفة حمددا أو مطلقا

 3.وللرب

 الفرع الثاين: تقسيم الوقف حسب نوع األموال واحملل
 ،وقف املنافع ،وقف النقود واألسهم والسندات ،وقف املنقول ،العقاروقف 4ينقسم الوقف حسب هذا املعيار إىل:     

 وقف احلقوق.
 : ويشمل األراضي واملباين وما يدخل يف حكمها.وقف العقار -1
 كاآلالت واملعدات ووسائل النقل وغريها.وقف املنقول: -2
يستفاد منه عن طريق إقراضه، أو : لقد أجاز الفقهاء وقف النقود والذي قد وقف النقود واألسهم والسندات -3

 استثماره وتوزيع فوائده على الفئات املوقوف عليها.
)املنافع(، أما يف االقتصاد فهي تعرف ابخلدمات، وقد تكون منافع أموال  يعرب عنها ابألموال املعنويةوقف املنافع:  -4

علومة مث يقف منفعة سكنها اليت ميتلكها أو منافع أشخاص أو كليهما، مثال على ذلك أن يستأجر الرجل بيتا ملدة م
  5خالل مدة اإلجيار.

                                                           
النمو مي، اإلسالاملؤمتر العاملي الثامن لالقتصاد والتمويل  ،الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية من خالل متويل برامج التأهيل وأصحاب املهن واحلرفحممد إبراهيم نقاسي،  1

  .7ص، 1022ر يسمبد، الدوحة، قطر اإلسالمي، املستدام والتنمية االقتصادية الشاملة من املنظور 
2
 Abdullaah jalil, asharaf mohd ramli, waqf instruments for construction contract: an analysis of structure, p.3. 

www.ssrn.com/abstract=1799084. 
 .11، صمرجع السابقحممد ين أمحد الصاحل،  3
4
 .240، صسابقرجع مصاحل صاحلي،  

 .29، صرجع سابقم محد قامسي،أ 5
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وحقوق التأليف والنشر والعالمات  ،العلمية املسجلة كتشافاتواال  ،:كحقوق براءات االخرتاعوقف احلقوق -5
 التجارية وغري ذلك. 

 حسب نوع استعمال املال املوقوفو  الوقف حسب مدة الوقفالفرع الثالث: تقسيم 
 .هذا الفرع تقسيم الوقف من حيث مدته، مث تقسيم الوقف حسب الغرض من استعمال املال املوقوفسنعرض يف  
 1ينقسم الوقف من حيث مدة وقفه أي مدة االنتفاع به إىل قسمني مها:: تقسيم الوقف حسب مدة الوقف -1

 الوقف املؤقت.، )الدائم( الوقف املؤبد
فهو حبس العني بصفة دائمة على جهة ال تنقطع، فهو يكون ملا حيتمل  ،وهو األصل)الدائم(:  الوقف املؤبد أوال:

واملنقوالت اليت يشرتط الواقف أتييدها، من خالل أسلوب استثمارها حبجز جزء من  التأبيد، كاألرض والبناء عليها
 ت منافعها.إيراداهتا ملخصصات االستهالك، وتعويض التلف الذي حيدث فيها كلما وقع، أو استبداهلا إذا انعدم

دون اشرتاط تعويض أصله من خالل املخصصات، كما يكون  ابالستعمالويكون ملال يهلك الوقف املؤقت: اثنيا: 
كأن تضطره احلاجة للعني   ،للوقف املؤقت عدة مزااي منها ما يهم الواقف نفسه ابشرتاط التوقيت من الواقف عند وقفه.

مما يشجع على  ،مستقبال، ومنها ما يهم اجملتمع وذلك بتوسيع دائرة الواقفني بفتح أبواب عمل اخلري ألوسع الشرائح
لكن الوقف املؤقت قد يطرح بعض اإلشكاالت واملخاطر  يستطيع كل حسب قدرته اإلسهام يف البناء. الوقف حبيث
هذا ما يتعارض و ، وقف وتلك اليت تتعلق مبدى فعالية الوقف يف التنمية على املدى الطويل(رة الادتعلقة إب)كاملخاطر امل

 .2مع هدف الوقف وموضوعه يف حد ذاته
قسمني  إىليقسم الوقف حسب نوع استعمال املال املوقوف : حسب نوع استعمال املال املوقوفتقسيم الوقف  -2
 )أوقاف املنافع غري املباشرة(. الوقف االستثماري، : الوقف املباشر3مها

حنو املسجد  وهو ما يستعمل أصل املال فيه يف حتقيق غرضه مباشرة :الوقف املباشر)أوقاف املنافع املباشرة(أوال:
 للصالة واملدرسة للتعليم وغريه، فهو بذلك حيبس لالنتفاع املباشر.

ما يستعمل أصله يف إنتاج إيراد وينفق اإليراد على غرض وهو  )أوقاف املنافع غري املباشرة(: الوقف االستثمارياثنيا: 
 الوقف.

 

                                                           
 .212،217، صمرجع سابقوتنميته،  إدارتهتطوره، ، اإلسالميالوقف منذر قحف،  1

2
 Abdullaah jalil, asharaf mohd ramli, op,cit. p3 

3
 .217، صمرجع سابقالوقف اإلسالمي، تطوره، إدارته وتنميته، منذر قحف،  
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 أهدافه جماالت الوقف ووحسب  عدد الواقفني : تقسيم الوقف حسبرابعالفرع ال
 سنتناول يف هذا الفرع تقسيم الوقف من حيث عدد الواقفني، مث تقسيم الوقف حسب جماالته وأهدافه. 
الوقف ، الوقف الفردي :1قسمني مها إىليقسم الوقف حسب هذا املعيار : عدد الواقفني تقسيم الوقف حسب -1

 اجلماعي.
 .وهو الوقف الذي يقوم به شخص واحد أو جهة واحدة :الوقف الفردي أوال:
وهو الوقف الذي يشرتك فيه مجاعة من الناس، يسهم كل واحد منهم فيه مبا يقدر عليه أو مبا  :الوقف اجلماعي اثنيا:

 .جتود به نفسه
ختتلف أنواع الوقف وفق هذا املعيار ابختالف اجملاالت اليت : أهدافه تقسيم الوقف من حيث جماالت الوقف واثنيا: 

أوقاف اهلياكل  ،أوقاف الرعاية االجتماعية ،األوقاف الصحية، األوقاف الدعوية، األوقاف التعليمية فهناك:مشلها الوقف 
 القاعدية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

الواقع  ، حبث مقدم يف إطار ندوة التجارب الوقفية:الوقف يف تونس:دراسة يف التشريعات الوقفية املعاصرة)مع ملحق يف مالمح مشروع قانون يف جمال األوقاف(عبد الستار اخلويلدي،  1
 .2ص، 1021، وبناء املستقبل
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 استثمار الوقف وتنميتهاملبحث الثالث: 
وأصوله من  الوقف أداة فعالة يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية البد من تنميته واستثمار موارده حىت يكون 

خالل حتقيق أكرب عائد للوقف، واختيار أفضل الطروق املشروعة اليت تِؤمن ذلك، ليتم بعد ذلك صرف ذلك العائد على 
خمتلف جماالت التنمية. ومبا أن الوقف أصل استثماري مستدمي كان ال بد من احملافظة عليه من الزوال عن طريق عمارته 

العمليات الالزمة للمحافظة على الوقف وتنميته، ابإلضافة إىل صي  متويل تنمية ، وسنتناول يف هذا املبحث وصيانته
 الوقف.

 املطلب األول: احملافظة على الوقف وتنميته
إن األصل يف الوقف هو استمرار املنفعة والثمرة ألن من خصائص الوقف أتبيد االنتفاع به، ومن أجل ضمان استمرار  

نميته وتثمريه، وذلك من خالل عمارته وصيانته واستغالله واستثماره. وسنتناول يف ذلك وجب احملافظة على الوقف وت
هذا املبحث خمتلف عمليات تثمري وتنمية أموال الوقف، واليت تتمثل يف عمارة الوقف وصيانته، استثمار أموال األوقاف 

 ابإلضافة إىل تعبئة األموال الوقفية.

 وال الوقفيةتعبئة األمالفرع األول: عمارة الوقف و 
 وكذلك عن طريق تعبئة أموال وقفية جديدة. ،سنتناول يف هذه النقطة تنمية أموال الوقف عن طريق عمارته وصيانته 
إن األصل يف الوقف هو الدوام والبقاء واالستمرار، لذلك جيب احملافظة عليه وصيانته من عمارة الوقف وصيانته:  -1

عمارة الوقف، ويبدأ هبا من ريع الوقف، وال يشرتط لتقدمي عمارة الوقف اشرتاط اخلراب والزوال، ولقد أوجب الفقهاء 
 . وعلى إدارة الوقف االحتفاظ جبزء من ريع الوقف لصيانته وإعماره.1الواقف هذا التقدمي وال رضا املوقوف عليهم

دة، وذلك بنشر التوعية تتم عملية تعبئة أموال الوقف من خالل استقطاب أوقاف جديتعبئة األموال الوقفية:  -2
 أبمهية الوقف ابستخدام خمتلف وسائل اإلعالم الوقفي. 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 .17، صمرجع سابقأمحد قامسي،  



 ...................................................................................ستثماريةال  وصيغه وأنواعه بالوقف التعريف: األول  الفصل
 

23 
 

 الفرع الثاين: استثمار أموال الوقف
يعد استثمار أموال الوقف من أهم وسائل تنمية الوقف وتثمريه، وسنتناول فيما يلي استثمار الوقف من خالل تناول  

 .مفهومه وضوابطه
يقصد ابستثمار أموال الوقف استثمار أصل الوقف عقارا كان أو منقوال، أو " :الوقفمفهوم استثمار أموال  -1

استثمار الريع الناتج عن استغالل الوقف، كما يراد به تنمية األموال الوقفية سواء كانت أصوال أم ريعا بوسائل وجماالت 
استثمار أموال الوقف يكون حسب شروط الواقف فقد ينص الواقف على استثمار األصل  إن. 1استثمارية مباحة شرعا"

هو ما يبذله انظر الوقف من أو استثمار نسبة منه. استثمار أموال الوقف "، ريع الأو جزء منه، أو قد ينص على استثمار 
شروعة وفق مقاصد الشريعة ورغبة ظة على املمتلكات الوقفية وتنميتها ابلطرق املفاجهد فكري ومايل من أجل احمل

ن االستثمار احلقيقي للوقف يكون ابإلنفاق على أصول اثبتة من إعارض نصا شرعيا. وابلتايل فأال ت  الواقفني، بشرط 
دمات ألفراد اخلممتلكات الوقف بغية حتقيق عائد مايل على فرتات من الوقت، لزايدة رأس مال الوقف وابلتايل توفري 

 .2مراعاة مقاصد الشريعةاجملتمع مع 
إن األصل يكون موقوفا، إما لالنتفاع به من خالل حتقيق شرط التمكني من مشروعية استثمار أموال الوقف:  -2

تلك املنفعة، فمثال عندما يكون الوقف مسجدا،  فاالنتفاع به يكون من خالل متكني الصالة به، أو قد يكون االنتفاع 
مشروعية استثمار أصول ومما يدل على به من خالل استغالله وتوزيع ريعه ومنفعته، واالستغالل يكون ابالستثمار، 

 :3األوقاف ما يلي
أن الوقف هو حتبيس األصل وتسبيل الثمرة أو الغلة أو الريع، وابلتايل فإن املوقوف عليهم ال ميلكون رقبة الوقف، وإمنا  -

 هلم منفعته وغلته، وال ميكن احلصول على الغلة إال ابستثمار الوقف بوسيلة من وسائل االستثمار املناسبة؛
 استثمار أموال الوقف طريقة من طرق احملافظة على هذه األوقاف من االضمحالل واخلراب؛إن  -
 حتقيق قصد الشارع من الوقف، وغرض الواقف منه ونفع املوقوف عليهم وما يرتتب على ذلك من فائدة للمجتمع؛ -
والسالم ال  أن النيب عليه الصالةواخللفاء الراشدين أهنم كانوا يستثمرون أموال الصدقة حيث  أن رسول هللاما ثبت من  -

 حال وصوهلا وإمنا يضع هلا الرعاة وتستثمر. يقسم الصدقة على املستحقني

                                                           
، مقدم اىل مؤمتر عاملي عن قوانني االوقاف وادارهتا، واقع وتطلعات، اجلامعة االسالمية العاملية مباليزاي،  بني الواقع واملامول االوقاف االسالمية ،منيزل ابو اهلول الدين يعقوب،حمي  1

 .21ص 1007اكتوبر  10،11
 .21ص، سابقمرجع عبد القادر بن عزوز،  2
3
 .227ص، صناديق الوقف االستثماري،مرجع سابقأسامة عبد اجمليد العاين،  
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  :1حول استثمار أموال الوقف مايلي يف دورته اخلامسة عشرجاء عن جممع الفقه اإلسالمي كما وقد  
 أموال الوقف هو تنمية األموال الوقفية سواء أكانت أصواًل أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعاً؛استثمار  -
 مبا حيقق بقاء عينه ودوام نفعه؛ يتعني  احملافظة على املوقوف -
 جيب استثمار األصول الوقفية سواء أكانت عقارات أم منقوالت ما مل تكن موقوفة لالنتفاع املباشر بعينها؛ -
 بشرطه ي عمل بشرط الواقف إذا اشرتط تنمية أصل الوقف جبزء من ريعه، وال يعد  ذلك منافيًا ملقتضى الوقف، ويعمل -

 كذلك إذا اشرتط صرف مجيع الريع يف مصارفه، فال يؤخذ منه شيء لتنمية األصل؛
مبوافقة املستحقني يف الوقف الذُّري، األصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أ طلق الواقف ومل يشرتط استثماره إال  -

 أما يف الوقف اخلريي فيجوز استثمار جزء من ريعه يف تنمية األصل للمصلحة الراجحة ابلضوابط املنصوص عليها الحقاً؛
جيوز استثمار الفائض من الريع يف تنمية األصل أو يف تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريع على املستحقني وحسم  -

 واملخصصات، كما جيوز استثمار األموال املتجمعة من الريع اليت أتخر صرفها؛ النفقات
 جيوز استثمار املخصصات املتجمعة من الريع للصيانة وإعادة اإلعمار ولغريها من األغراض املشروعة األخرى؛ -
أن  خيالف شرط الواقف، علىال مانع شرعًا من استثمار أموال األوقاف املختلفة يف وعاء استثماري واحد مبا ال  -

 حيافظ على الذمم املستحقة لألوقاف عليها.
 :تتمثل أمهية استثمار الوقف يف أمهية استثمار الوقف: -3
 حتقيق الغرض من إنشاء الوقف واملتمثل يف إجياد مصدر دخل اثبت خيتص مبا أ وقف له؛ -
 يقلل النفقات اليت تتحملها احلكومة؛إن استثمار الوقف وتوجيه عوائده خلدمة لتنمية االجتماعية  -
خلق كياانت اقتصادية وغري رحبية تساهم بشكل مباشر وغري مباشر يف حتقيق تنمية مستدامة مثل اجلامعات  -

 واملستشفيات.
 :2: جيب مراعاة يف استثمار األوقاف جمموعة من الضوابط تتمثل يفالوقفالشرعية يف استثمار أموال الضوابط  -4 
 ن االستثمار يف وجه من الوجوه املباحة شرعا؛أن يكو  -
احلاجيات  -ترتيب املشروعات االستثمارية املراد متويلها من أموال الوقف وفقاً لسلم األولوايت اإلسالمية )الضرورايت  -
 فالتحسينات( وذلك حسب احتياجات اجملتمع اإلسالمي؛ -
طة ابملؤسسة الوقفية مث األقرب فاألقرب، وال جيوز توجيهها إىل الدول إعطاء األولوية للمشروعات اإلقليمية البيئية احملي -

                                                           
 /www.fiqhacademy.org.sa/qrarat :بشأن االستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه، متزفر على املوقع، (2/21) 240قرار رقم  1
  .22صمرجع سابق، حمي الدين يعقوب،  2
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 األجنبية والوطن اإلسالمي يف حاجة إليها؛
 حتقيق العائد االقتصادي املرضي لينفق منه على اجلهات املوقوف عليها؛ -
 مراعاة شروط الواقفني فيما يقيدون به الناظر يف جمال تثمري ممتلكات األوقاف؛ -
 اجملازفة واملخاطرة يف املشروعات ذات املخاطر العالية؛ عدم  -
 ؛أن يراعى تنوع جماالت االستثمار لتقليل املخاطر -
 اختيار صي  االستثمار املالئمة لطبيعة األوقاف مبا حيقق مصاحل الوقف، وجينبه خماطر ضياع حقوق املستفيدين؛  -
 الوقفية ؛السعي لتحقيق العائد االجتماعي يف االستثمارات  -
 استبدال صيغة االستثمار وجماله حسب مصلحة الوقف؛ -
 اإلفصاح دورايً عن عمليات االستثمار ونشر املعلومات واإلعالن عنها حسب األعراف اجلارية يف هذا الشأن. -
 :1: هناك جمموعة من املعايري اليت حتكم استثمار الوقف منهامعايري استثمار الوقف -5
فإذا كانت األصول املوقوفة أعياان فان استثمارها يكون مبا ال يؤدي إىل زوال ملكيتها، وإن كانت نقودا ثبات امللكية:  -

 فيمكن أن تستثمر جبميع وسائل االستثمار املشروعة، كاملضاربة واملراحبة واالستصناع وغريها.
 ازنة بني األمان ومعدل الربح,األمان النسيب: أي عدم تعرض أموال الوقف لدرجة عالية من املخاطر، أي املو  -
 حتقيق عائد مستقر: أي اختيار جماالت االستثمار اليت حتقق عوائد مرضية؛  -
املرونة يف تغيري جمال وصيغة االستثمار: أي إمكانية تغيري جماالت وصي  االستثمار من جمال إىل أخر ومن صيغة إىل  -

 أخرى بدون خسارة؛
اليت تعد  قتصادي واالجتماعي: أي توجيه االستثمارات حنو اجملاالت اخلريية واالجتماعيةحتقيق التوازن بني العائد اال -

 املقصد األساسي للوقف؛
حتقيق التوازن بني مصاحل األجيال املستفيدة من منافع وعوائد الوقف: أي توجيه بعض االستثمارات إىل اجملاالت اليت  -

 متتد منافعها إىل األجيال القادمة؛
اخلربة وتوقعات  أساساظ برصيد من السيولة بدون استثمار: وذلك ملواجهة النفقات العاجلة والذي حيدد على االحتف -

 املستقبل.
 

                                                           
1
 42، ص,غزة1007ماجستري يف احملاسبة والتمويل، رسالة يف غزة،  اإلسالميق بكر، سبل تنمية موارد القطاع الوقف لهباء الدين عبد اخلا 
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 املطلب الثاين: متويل تنمية أموال الوقف 
سنتناول يف هذا املطلب متويل تنمية أموال الوقف من خالل التعرف على مصادر متويل صيانة الوقف وعمارته، و  

 متويل استثمار الوقف، ومصادر متويل تعبئة أموال الوقف.مصادر 

 الفرع األول: متويل صيانة الوقف وعمارته
 :1من أهم مصادر متويل صيانة الوقف وعمارته هناك 
 غلة الوقف أو نفقة الوقف من غلته، حيث يتم اإلنفاق على عمارة الوقف وصيانته من غلته؛ -
 احملجوز للعمارة أو الديون املعدومة؛املخصصات أو اإلحتياطي هو املال  -
 ؛*لإلجارة منها احلكر، اخللو، املرصد، عقد اإلجارتنياإلجارة: من خالل أتجري الوقف، وهناك صور  -
اإلبدال واالستبدال: وصوره هي: بيع جزء من الوقف ليعتمر جزء اخر من الوقف نفسه، بيع وقف لتعمري وقف اخر  -

 هلما نفس جهة االنتفاع، بيع أوقاف وانشاء وقف جديد له عالية ويصرف ريعه على جهات األوقاف اليت بيعت؛ 
  مال الواقف؛ -
 مال املوقوف عليهم؛  -
 مال اخلزينة؛  -
 ربعات احملسنني إلصالح الوقف؛ت -
 االستدانة من الغري أو القرض احلسن؛ -
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .31،33، ص1004، 2، جملة أوقاف العدد مشموالت أجرة الناظر املعاصرةحممد مصطفى الزحيلي،  

، وإذا كان على األرض املوقوفة بناء حيتاج إىل إصالح فهو حكر من نوع خاص البناء عليها وذلك مقابل أجرة معينة*احلكر هو حق عيين خيول للمحتكر االنتفاع أبرض موقوفة بغرسها أو 
دين على الوقف ينفقه هو د: حبيث ال حيق ملالكه األول أن خيرجه من هذا العقار، وإمنا حيق له: أجرة مثله. املرص، ، على الدوام الوقفيعقار لاإلقامة ابحق شراء  اخللو هويسمى عقد اإلجارتني.

 . املستأجر لعمارة عني الوقف، لعدم وجود مال لدى اجلهة املسؤولة على الوقف
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 الفرع الثاين: متويل استثمار أموال األوقاف
 .هناك املصادر الذاتية، واملصادر اخلارجية لتمويل استثمار األوقاف 
استثمار الوقف يف أصوله وريوعه بعد : تتمثل املصادر الذاتية لتمويل املصادر الذاتية لتمويل استثمار األوقاف -1

موال املتجمعة من الريع، واليت ت املوظفني، كما ميكن أن تكون األحسم خمصصات عمارته، وحقوق املستحقني ومرتبا
 .1أتخر صرفها لسبب من األسباب  مصدرا من مصادر التمويل الذايت

اخلارجية الستثمار أموال الوقف يف صي  التمويل تتمثل املصادر املصادر اخلارجية الستثمار أموال األوقاف:  -2
 .2املؤسسي وصي  التمويل ايإلكتتاب العام

عادة ما تقوم هبذه الوظيفة التمويلية البنوك اإلسالمية وبعض  :اوال: صيغ التمويل املؤسسي الستثمار أموال األوقاف
 :3املؤسسات املالية، وهذا التمويل ميكن أن أيخذ الصي  التالية

: وهي تقوم على املشاركة يف النتائج حسب االتفاق منها: صيغ التمويل القائمة على املشاركة يف عائد االستثمار -أ
املشاركات اإلسالمية اليت يتم تكيفها مبا يتالءم مع طبيعة الوقف، املشاركة العادية، أو املشاركة املتناقصة لصاحل الوقف، 

 ة، وستعرض فيما يلي أهم هذه الصي :املضاربة، املزارعة، املغارسة واملساقا
 املشاركة العادية، واملشاركة املتناقصة. املشاركة وهناك: -

 يف مشروع.خلاصة لالستثمار مع شريك املشاركة العادية: هنا تتفق إدارة الوقف جبزء من أمواهلا ا -     
، حيث يتم بينهما املشاركة       املشاركة املتناقصة لصاحل الوقف: الدخول يف مشروع انجح مع طرف مستثمر -
 تدرجييا من خالل بيع حصصه لصاحل الوقف وجيوز العكس. األخر فلعادية مت خيرج املستثمر أو الطر ا

املضاربة أو القرض: هي املشاركة بني املال واخلربة والعمل، أبن يقدم رب املال إىل اآلخر ليستثمره استثمارا مطلقا أو  -
 لى أن يكون الربح ابلنسبة بينهما حسب االتفاق.مقيدا حسب االتفاق، ع

املزارعة: وهي أن تتفق إدارة الوقف مع طرف آخر ليقوم بغرس األرض املوقوفة أو زرعها على أن يكون الناتج بينهما  -
 حسب االتفاق.

                                                           
1
إلمارات االستثمارات الوقفية، مؤسسة األوقاف وشؤون القصر يف ديب، ا مداخلة ضمن مؤمتر، أموال الوقف رؤى فقهية واقتصادية ستثماراالعياشي الصادق فداد، العياشي صادق فداد،  

 .19ص ، 1002العربية املتحدة، 
ملعدومة أي ديون الوقف على الغري اليت املخصصات هي األموال احملتجزة من ريع الوقف مقابل استهالك األصل أو ما يسمى خمصص اإلهالك، وتكون للصيانة وإعادة االعمار والديون ا *

 يشك يف حتصيلها.
2
 .113، صمرجع سابقمنذر قحف،  

3
 .31، صمرجع سابقأمحد قامسي،  
 .122-142مرجع سابق، ص  تطوره،إدارته، تنميته،للتوسع أكثر يف صي  متويل استثمار األوقاف انظر: منذر قحف، الوقف اإلسالمي،  *
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أخر ليقوم برعايتها خاصة ابلبساتني واألرضي اليت فيها األشجار املثمرة، حيث تتفق إدارة الوقف مع طرف : املساقاة -
 وسقيها على أن يكون احملصول بينهما حسب االتفاق.

منها صيغة التمويل بعقد بيع التقسيط، بعقد بيع السلم، بعقد بيع  صيغ متويلية قائمة على التمويل التجاري: -ب
 املراحبة، االستصناع، اإلجارة املنتهية ابلتمليك، وسنتناول أمهها فيما يلي:  

عقد االستصناع ميكن إدارة الوقف من االستفادة منه لبناء مشروعات ضخمة حيث تستطيع أن تتفق مع  اإلستصناع: -
البنوك اإلسالمية أو املستثمرين على متويل املشاريع العقارية، غالبا ما يتم االستصناع يف البنوك اإلسالمية عن طريق 

ا تتف ق مع املقاولني لتنفيذ املشروع طبقا للمواصفات املتفق عليها االستصناع املوازي حيث ال تبين هي وال تستصنع، وإمن 
 مع إدارة الوقف.

املراحبات: ميكن إلدارة الوقف أن تستثمر أمواهلا عن طريق املراحبات لشراء ما حتتاج إليه عن طريق املراحبة العادية  -
ات أوهلا وعد ابلشراء من إدارة الوقف واثنيها شراء واملراحبة لألمر ابلشراء، كما جتريها البنوك اإلسالمية واليت تتم عرب خطو 

 البنك املبيع وتسلمه وحيازته مت بيعه إلدارة الوقف بربح متفق عليه.
اإلجارة املنـتهية ابلتمليك: تصلح يف الوقف هو أن تؤجر إدارة الوقف األرض املوقوفة ملستثمر مع السماح ابلبناء  -

ت حسب االتفاق ويستغلها فرتة من الزمن، مث يعود كل ما بناه املستثمر بعد عليها من املباين واحملالت والعمارا
 انتهاء الزمن املتفق عليه إىل الوقف. 

يقوم على التوجه املباشر للجمهور لالكتتاب عن طريق إصدار أسهم اثنيا:صيغ متويلية قائمة على االكتتاب العام: 
حصص اإلنتاج، أسهم املشاركة، سندات األعيان املؤجرة، أسهم وسندات)صكوك( ختضع ملباد  الشريعة اإلسالمية، ك

 التحكري، سندات املقارضة.
حصص اإلنتاج: هي أوراق مالية متساوية القيمة، تصدر للممولني وهي متثل ملكية حصة يف املنشأة االستثمارية اليت  -

صص اإلنتاج ووكالة عنهم، وهي قابلة تقيمها مؤسسة الوقف على أرض الوقف، ابألموال اليت حيصل عليها من محلة ح
 للتداول.

أسهم املشاركة الوقفية: استحدثت وزارة األوقاف يف السودان ما عرف ابلسندات الوقفية، إذ تقوم اهليئة الوقفية الوصية  -
صول بتحديد مشروع معني، مت تطلب من األفراد املسامهة يف متويله بشراء سندات وقفية متكنهم من امتالك حصة من أ

املشروع، ليقوم بوقفها على وجه بر حمدد، حيث تنشئ اهليئة الوصية شركة وقفية قابضة، لتشكل بنية حتتية للمشروعات 
 االستثمارية. كما ميكن أن تصدر أسهم مشاركة بقيم متساوية وهي تشبه األسهم يف شركات املسامهة.
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زاء متساوية من ملك بناء مؤجر، حيث يقوم متويل سندات األعيان املؤجرة: هي صكوك أو أوراق مالية متثل أج -
الوقف إبصدار هذه السندات وبيعها للجمهور وبسعر يساوي حصة السند من البناء إىل جمموع تكلفة البناء املزمع 

 إنشاءه.
أسهم التحكري: أسهم متثل حصصا  متساوية يف بناء يقوم على أرض وقفية مستأجرة من الوقف بعقد إجارة طويل  -

 األجل، وهو عقد التحكري وأبجرة حمددة لكامل فرتة العقد.
سندات املقارضة: سند املقارضة عبارة عن وثيقة حمددة القيمة تصدر ابسم مالكها مقابل املال الذي قدمه لتنفيذ  -

دنية لتمويل املشروع، وذلك بقصد استغالل هذا املال وحتقيق الربح وهذه السندات، صيغة استحدثتها وزارة األوقاف األر 
 مشاريعها.

 الفرع الثالث: متويل تعبئة الوقف
نتيجة لتطور أساليب وصي  االستثمار والتمويل يف الوقف املعاصر وظهور وقف النقود كطرح جديد يف العمل  

 الوقفي، ظهرت طرق وصي  جديدة الستقطاب الوقف منها:  
: يتم من خالل هذه الصناديق عملية استدراج أوقاف جديدة تتسم بدرجة عالية من السيولة  أوال: الصناديق الوقفية

من خالل جتميع الصدقات الوقفية النقدية مهما كانت قليلة من املسامهني، يف إطار قالب تنظيمي يتمتع ابستقاللية مالية 
 وتوعيتهم ابلعمل الوقفي. ودعموإدارية، ختتص يف جماالت معينة وحمددة، وتعمل على توجيه الواقفني 

هي مشاريع ذات كيان عملي وتنظيمي مستقل وقد يكون املشروع عبارة عن مرفق عام أو نظام اثنيا: املشاريع الوقفية: 
 لتقدمي خدمات يف جماالت متنوعة.

ملالية بني : مؤسسة الوقف النامي هي "عبارة عن مؤسسة من نوع خاص تؤدي وظيفة الوساطة ااثلثا: الوقف النامي
مجهور الواقفني وجمموعة من املؤسسات اإلنتاجية أو اخلدمية واليت هي حباجة إىل األموال اجملمعة يف إطار ما مفهوم 
الرتاكم يف املنبع. ونتيجة لذلك ستنشأ عالقات بني املؤسسة الوقفية ووحدات الفائض املمثلة يف مجهور الواقفني من جهة 

 .1العجز املمثلة يف الشركات اليت تبحث عن مصادر متويل مناسبة"، وبني هذه املؤسسة ووحدات 
 

                                                           
املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي املنعقد بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  مقدم يفحبث ، احلاجة إىل حتديث املؤسسة الوقفية مبا خيدم أغراض التنمية االقتصادية، حممد بوجالل 1
 .24، ص1003مارس ، جامعة أم القرى -
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 د:وقف النقو رابعاملبحث ال
كان وقف النقود حمدود التطبيق على اعتبار ولقد  إن من أهم ما توسعت فيه املؤسسات الوقفية مسألة وقف النقود،  

ظهور أمناط جديدة من االستثمار واألشكال عرضة للتعدي، لكن أكثر  ن النقود هيأأن الدميومة هي ركن يف الوقف و 
وجود املؤسسات املالية والنظم احملاسبية املؤسسية يف التنظيم االقتصادي فتح آفاق جديدة أمام وقف النقود، كذلك 

كذلك األمهية اليت حيظى هبا وقف النقود واليت تتالءم مع احتياجات ؛  احلديثة جعل حفظ وإدارة الوقف النقدي أيسر
 يقدمه وقف النقود لتطوير الوقف ولدفع عجلة التنمية الشاملة واملستدامة. أناحلاضر، وما ميكن الوقت 

 ب رئيس البنكئان Amadou cisseنه حسب امادو كيس أولقد تزايد االهتمام بوقف النقود يف الوقت احلايل حيث  
لذلك  1.مئات باليني الدوالرات يف السنة الواحدة إىلاإلسالمي للتنمية فان مبال  وقف النقود يف العامل اإلسالمي تصل 

وقف النقود من خالل التعرف على مفهومه، وحكمه و أمهيته وعلى األشكال اليت ميكن  إىلسنتطرق يف هذا املبحث 
 االستفادة منه هبا.

 املطلب األول: ماهية وقف النقود
 وخمتلف التعاريف اليت وردت له.سنبحث يف هذا املطلب وقف النقود من خالل التطرق إىل نشأته،  

 الفرع األول: نشأة وقف النقود
يف العهد العثماين يف بداية القرن اخلامس عشر عندما صودرت الدولة العثمانية بعض الصناديق  لقد ظهر وقف النقود 

ألموال بعوائد التعاونية ووضعت أمواهلا وأوقافها حتت تصرف الدولة العثمانية، حيث أنشأت هذه الصناديق إلقراض ا
 2727ومن ذلك بدأت فكرة إنشاء البنك الوقفي الرتكي سنة  بسيطة، أو ملساعدة املنكوبني كالصناديق االنكشارية.

حيث أسهمت األوقاف النقدية مبا يفوق  2714أثناء تويل خريي أفندي وزارة األوقاف، إال أن أتسيسه مل يتم إىل غاية 
حيث متثل األوقاف النقدية يف  ،نصف رأس مال هذا البنك. بعد ذلك انتشر الوقف يف البلدان اإلسالمية والغري إسالمية

ويرجع انتشار وقف النقود يف هذه الفرتة إىل حسن إدارة املتويل للوقف، وتنامي ، 2من جمموع األوقاف %32سنغافورة 
له إما من خالل ختصيص جزء من إيراداته وإضافته لألصل، أو بسبب تربع أوقاف أخرى له، وكانت األوقاف رأس ما

 النقدية تستثمر يف عمليات أبسلوب املراحبة حبسب النسبة اليت يقدرها الواقف.
 

                                                           
1
 Norma Md saad and azizah Anuar, cash waqf and islamic microfinance untapped economic opportunities, p.15 

ICR:PLUTOJOURNALS.ORG 
2

، لألوقافالعامة  األمانةالوقف، الطبعة الثانية،  ألحباث، سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية والتنمية االجتماعية األهليالوقف يف العمل  إسهامفؤاد عبد هللا العمر،  
 .42، ص1022الكويت، 



 ...................................................................................ستثماريةال  وصيغه وأنواعه بالوقف التعريف: األول  الفصل
 

31 
 

 الفرع الثاين: تعريف وقف النقود
الزَّْيِف منها، ويطلق على العملة من الذهب والفضة أو غريمها مما  النقد يف اللغة هو متييز  الدراِهم وِإخراج  : النقود لغة -1

  1يتعامل به.
 : النقود يف االصطالح الفقهي واالقتصاديالنقود اصطالحا -2
بوية الشريفة مصطلح النقود، وقد وردت ن الكرمي وال يف السنة الن  امل يرد يف القر : النقود يف االصطالح الفقهي -أ

استخدم الفقهاء لفظة النقدين كما األلفاظ التالية يف القران والسنة للداللة عليها منها: الدينار، الدرهم، الذهب والفضة؛  
 للداللة على الدرهم والدينار.

عرفوها من الداننري فقد للنقد لكن من خالل حديثهم عن الدراهم و  تعريف حمدد يف وضع الفقهاء لقد اختلف  
، دخارلالخلدمات، ووسيلة للتبادل وأداة ابعتبارها مقياسا للقيم وأداة لتقدير قيم السلع وا خالل وظائفها االقتصادية،

ن الدراهم والداننري تعد مقياسًا يدفع إف ،ابلنسبة ألبو عبيد :حول الدراهم والداننري2وفيما يلي عرض ألراء بعض الفقهاء
" رأيت الدراهم :ا الشرائية من ذاهتما حيث يقولمللحساب تنبع قوهت اتنمبادلة السلع واخلدمات، فهما وحدمقابل 

والداننري مثنًا لألشياء وال تكون األشياء مثنًا هلما"، وقد ذكر الغزايل وظائف النقود ابعتبارها وحدة لقياس قيم السلع 
خلق هللا تعاىل الدراهم والداننري : يقول خدماهتم، حيث هم أويساعد املتعاملني يف تبادل سلعا واخلدمات ووسيط

 حاكمني ومتوسطني بني سائر األموال، حىت تقدر سائر األموال هبما".
حسب دور  اليت قدمها االقتصاديون للنقود، وذلك قد اختلفت التعاريفل: النقود يف االصطالح االقتصادي -ب

وهناك من عرفها من خالل  ،النقود يف النشاط االقتصادي ووظائفها عرب الزمن؛ فهناك من عرفها من خالل خصائصها
 بعض التعاريف اليت وردت للنقود:نورد وظائفها، ويف ما يلي 

ميلر النقود أبهنا" أي كما عرف فردريك أي شيء يلقى قبواًل عاماً لتسديد الديون"،   "أبهنا النقود John Klein عرف  
وسيلة مقبولة قبواًل واسعا وتنتقل بسهولة من يد إىل أخرى كوسيط للمبادلة وكمقياس للقيمة يف إطار حدود سياسية 

رفت النقود أبهنا األساس الذي يقوم عليه جهاز الثمن، حيث يتم تقومي أمثان السلع واخلدمات ابلنقود،  ع  . كما 3معينة"

                                                           
 10،11مقدم إىل مؤمتر عاملي عن: قوانني األوقاف وإدارهتا: وقائع وتطلعات ، حبث املرافق الرتبوية والتعليميةنظام وقف النقود ودوره يف تنمية حممد ليبا، حممد إبراهيم نقاسي،  1

 .3، ص1007اكتوبر
 .49ص ، 1002، بغداد،  مرجع سابق، صناديق الوقف االستثماري عبد اجمليد عبد العاين،أسامة   2
 .42، صاملرجع السابق 3
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رفت النقود من خالل وظائفها أبهنا نفقات اإلنتاج وحيسب على أساسها الدخل الوطين، كما ع  كما أهنا تغطي معظم 
 .1مقياساً للقيم، ووسيطاً يف التبادل وخمزن للقيم ومعيارا للمدفوعات اآلجلة، وسيلة إلبرام الذمم وأداة لالدخار

وأداة للدفع تتمتع بقبول عام يف الوفاء اباللتزامات؛  ،ن النقود هي وسيط للمبادلةمن خالل ما سبق ميكن القول أب    
كما أهنا تقوم بتسريع عمليات النشاط   ،سهل عمليات التبادلتكمن يف أهنا ت   ،مبختلف أشكاهلا وإن أمهية النقود

 االقتصادي.
 لقد وردت العديد من التعاريف لوقف النقود منها:: تعريف وقف النقود -3
 . 2تؤسس من النقود لدعم وتلبية احتياجات اجملتمع ابتغاء مرضاة هللاوقف النقود هو عبارة عن أمانة وقفية أن   -
 3.لتحقيق رفاهية اجملتمع بصفة دائمة وقف النقود هو حبس مبل  من املال من طرف الواقف وتسبيل منفعته -
 4.اح الناجتة عن استثمارهالنقود هو حبس النقود وتسبيل منفعتها املتمثلة يف األراب وقف -
 أوخدمة اجملتمع عامة  إىلالوقف الذي يوجه  إنشاء أساسهوقف النقود هو حبس مبل  من املال والذي يتم على  -

 5فئات خاصة من اجملتمع حسب غرضه. ليكون خمصصا 
 6 حبس مبل  من املال وختصيص منافعه خلدمة غرضه.  ينوقف النقود يع -
للمقرتضني، والذين يقومون بعد فرتة إبرجاع املبل  املقرتض األصلي مضافا  وقف النقود هو عبارة عن أموال متنح إن -
 7.مبل  إضايف )الربح(، والذي ينفق حسب شروط الواقفني لتلبية احتياجات اجملتمع إليه
ن اعترب أحيث  ،ملالية وجوانب الشريعةوقد وضع حسن حلساسنة تعريفا لوقف النقود يتالءم مع اجلوانب االقتصادية وا -

األصول اإلنتاجية خللق عوائد  وقف النقود هو عبارة عن األموال النقدية اجملمعة من الواقفني واليت توجه إىل االستثمار يف
 . 8ني االعتبار شروط الواقفني وحاجات املوقوف عليهمعمع األخذ ب ،ستهالك املستقبلي من طرف األفراد واجلماعاتلإل
يقصد بوقف النقود، الوقف الذي يكون فيه املوقوف مااًل نقدايً، سواء أكان عملة معدنية، أو ورقية، أم غري ذلك مما  - 

 عد  مثناً لألشياء وقيماً للسلع، ووسيلة للتبادل.

                                                           
، البليدة، 1023الزكاة والوقف( يف حتقيق التنمية املستدامة، ) رحبيغري ال اإلسالمياملؤمتر العلمي الثاين حول دور التمويل مداخلة ضمن ، متويل غري رحبي كآليةوقف النقود  عالش امحد،  1

 .1اجلزائر، ص 
2 Murat cizaitykca, ottoman cash waqfs revisited: the case of bursa 1555-1823, 2004,p2. www.fstc.co.uk. 
3Ahcene lahsasna, the role of cash waqf as a financial instrument in financing small and medium sized 
enterprises,Awqaf journal, N19, November 2010. p 7.  

 .3ص مرجع سابق،نقاسي،  إبراهيمحممد ليبيا، حممد   4
5Majid Khademolhoseini, cash waqf a newfinancial instrument for financing issues: an analysis of structure and 
Islamic justification of its commercialization, p.1.www. kantakji.com 
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 1.نقدا أوهو الوقف اخلريي الذي يكون املوقوف فيه ماال وقف النقود  -
هو وقف مبل  من املال حبيث يكون هذا  ،ن وقف النقودميكن القول أب السابقة لوقف النقودمن خالل التعاريف      

 استثماره املال موجها لإلقراض للفئات اليت هي حباجة إىل متويل، كما يستثمر هذا املال وتستخدم األرابح املتأتية من
قد يكون وقف النقود  .لالستثمارأو  سنللقرض احل إما يكون وقف النقود، فالذي حدده الواقف خلدمة غرض الوقف

أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية  مبشاركة عدد من الواقفني يف صندوق واحد، أو من طرف شخص واحد،
 تشجيعاً على الوقف، وحتقيقاً للمشاركة اجلماعية فيه. 

 املطلب الثاين: حكم وقف النقود ومقاصد الوقف اليت حيققها وقف النقود
لذلك سنتناول خمتلف أراء الفقهاء حول حكم وقف  ،بني مؤيد ومعارض ،اختلف الفقهاء يف جواز وقف النقودلقد  

 النقود ومقاصد الوقف اليت حيققها وقف النقود على النحو التايل:

 الفرع األول: حكم وقف النقود
وأن تستثمر على أن تكون األرابح لقد حبث الفقهاء وقف النقود وأجازه بعضهم، كما أجازوا أن توقف النقود      

ويعود هذا االختالف بسبب لقد تنوعت اآلراء واختلفت حول جواز وقف النقود، و  لتنمية الوقف وخدمة أغراضه،
عند القائلني بعدم جواز وقف النقود، وقد  ،اشرتاط دوام االنتفاع ابلعني املوقوفة؛ ويف وقف النقود عدم دوام االنتفاع هبا

 على ثالثة أقوال هي: اآلراءانقسمت 
إن وقف النقود غري جائز مطلًقا، وهو قول لبعض احلنفية، وقول لبعض املالكية، واملعتمد : عدم جواز وقف النقود -1
نه ال ميكن االنتفاع ابلنقود إال ابستهالكها أو إبتالفها، والوقف هو حتبيس العني أو أد الشافعية واحلنابلة، حيث يرون عن

األصل، لذلك ال جيوز وقف النقود، فأبو حنيفة ال يرى جواز وقف املنقول مطلقا حىت وإن كان مما ميكن االنتفاع به مع 
اء عينه فال جيوز اتفاقا إذ ال منفعة شرعية ترتتب وقٌف مع بق ه"وأما أن :ويف قول للمالكيةبقاء عينه كاحليوان والسالح، 

قروا عدم جواز وقف النقود سواء أكان وقفها للتز يني هبا أو لالجتار أو صرف الربح أأما الشافعية فقد  ."2على ذلك
 .3لغريها كالقرض أوأما احلنابلة فريون عدم جواز وقف النقود سواء للزينة  للفقراء.

ابن رشد وقد جاء يف  إىلن سب ن وقف النقود مكروه، وهو قول آخر للمالكية، حيث إ: الكراهة يف وقف النقود -2
 . "وأما الداننري والدراهم، وما ال يعرف بعينه فتحبيسه مكروه :التاج واإلكليل نقاًل عن ابن رشد

                                                           
1
 .174ص مرجع سابق،عبد القادر بن عزوز،  

2
 .12، صمرجع سابقعبد اجمليد العاين،   

 www.kantakji.comمتوفر على املوقع:  .7،22ص املعاصرة، استثماره، أمهيته، وأغراضهوقف النقود، حكمه، اترخيه عبد هللا بن مصلح الثمايل،  3
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، وهو قرضها، أو لالجتار هبا وصرف أرابحها على املوقوف عليهم لغرض إن وقف النقود جائز: جواز وقف النقود -3
قول عامة فقهاء احلنفية واملشهور عنهم، والوجه اآلخر للشافعية، ورواية عن احلنابلة واعتمده ابن تيمية وابن شهاب 

ق هبا يف الوجه دفع الدراهم مضاربة مث يتصدتنه قال أعن األنصاري حيث يرى احلنفية جواز وقف النقود؛ ف الزهري.
وقال ابن تيمية قال أبو الربكات: "وظاهر هذا ، ، وما يكال وما يوزن يباع ويدفع مثنه مضاربة أو بضاعة"ت لهالذي وقف

جواز وقف األمثان لغرض القرض أو التنمية والتصدق ابلربح "، وقال بعد ذكر اخلالف" واألول أصح "، أي جواز وقف 
، ودفعها إىل غالم له فيمن جعل ألف دينار يف سبيل هللا" قال الزهري ، يحه حيث قالونقله البخاري يف صح ،األمثان

اتجر يتجر هبا، وجعل رحبه صدقة للمساكني واألقربني، هل للرجل أن أيكل من ربح ذلك األلف شيئاً، وإن مل يكن 
وصحة وقف النقود هو املعتمد عند املالكية، بناء على  1".، قال: ليس له أن أيكل منهاجعل رحبها صدقة على املساكني

 صحة وقف كل منقول.
فمنهم من رأى عدم جواز وقف النقود ابعتبار أن النقود مما ال  ،لقد اختلف الفقهاء يف جواز وقف النقود: الرتجيح -4

النقود ودفعها للمضاربة، والعائد  إال  ابستهالكها أو بتلفها، فال جيوز وقفها، كما أجاز آخرون وقف هبا ميكن االنتفاع
وإن الرأي الراجح يف حكم وقف النقود هو ما ذهب  .اإلقراضيتم استخدامها يف  أومنها يتصدق به يف جماالت خمتلفة، 

 دمآ إذا مات ابن)) :تبعا لقوله صلى هللا عليه وسلم وذلكإليه أصحاب القول الثالث وهو أن وقف النقود جائز شرعا؛ 
ن  وقف النقود يدخل ضمن إ، و ((صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له، انقطع عنه عمله إال من ثالثة

الصدقة اجلارية؛ وأن مجهور الفقهاء أجازوا وقف املنقوالت اليت ميكن اإلفادة منها مع بقاء عينها، وهذا ينطبق على 
 النقود.
ض الواقف، ومصلحة املوقوف عليهم، ومقصود الشارع؛ أما غرض الواقف فهو أن وقف النقود يتحقق به غر كما     

ابالستفادة من الربح يف حال  مقصد القربة، وأما مصلحة املوقوف عليه فهو املنفعة اليت تعود عليه ابالستقراض، أو
  ع بقاء األصل.غريها، وأما مقصود الشارع فيتحقق هبذين الغرضني م أواستثمار النقود املوقوفة ابملضاربة 

 (ه اخلامسة عشر مبسقط )سلطنة عمانأجاز جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورت ولقد 
 :2هـ ، وقف النقود حيث جاء أن2411احملرم /27-24يف 
ن النقود فيها، وألن املقصد الشرعي من الوقف هو حبس األصل وتسبيل املنفعة متحقق وقف النقود جائز شرعاً، أل -
 ؛تتعني ابلتعيني، وإمنا تقوم أبداهلا مقامها ال

                                                           
 .22، صمرجع سابقحممد ليبيا،   1
 .17، صمرجع سابقعبد اجمليد عبد العاين،   2
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جيوز وقف النقود للقرض احلسن، ولالستثمار إما بطريق مباشر ومبشاركة عدد من الواقفني يف صندوق واحد، أو عن  -
 ؛طريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً على الوقف، وحتقيقاً للمشاركة اجلماعية فيه

ثمر املال النقدي املوقوف يف أعيان كأن يشرتي الناظر به عقارًا أو يستصنع به مصنوعاً، فإن تلك األصول إذا است -
  ال تكون وقفاً بعينها مكان النقد، بل جيوز بيعها الستمرار االستثمار، ويكون الوقف هو أصل املبل  النقدي. واألعيان

 والسندات. قياسا على جواز وقف النقود متت إجازة وقف األسهم 

 الفرع الثاين: مقاصد الوقف اليت حيققها وقف النقود
ن وقف النقود حيقق املقاصد اليت من أجلها ش رع الوقف وهي حتقيق مبدأ التكافل بني اجملتمع اإلسالمي وإجياد إ 

     .تصيب اجملتمع املعاصرالصحية اليت ، و التعليمة، االقتصادية، وفيه أيضًا حل لكثري من املشاكل االجتماعية التوازن بينه،
 1إن وقف النقود حيقق املقاصد اليت حيققها الوقف من خالل:

 إن احلكمة من مشروعية الوقف هي تسبيل الثمرة والربح واملنفعة وهذا ينطبق على وقف النقود وعوائده؛ -
 إن النقود ليست متعينة بعينها ولكن بقيمتها؛ -
 ق املنافع واالستثمار؛وحتقي ،إن النقود أسهل يف التداول -
 إن النقود أسهل وأيسر يف احلساب والتعامل والتدقيق؛ -
 قرتاض منها أو توزيع عوائدها؛من حيث اإل ،إن النقود أكثر نفعا للفقراء، أو اجلهة املوقوف عليها -
 إن النقود ميكن بقاءها واالكتفاء بعوائد استثمارها؛ -
فالكل  أو إيواء يوفر على الساكن قيمة اإلجيار هي النقود إما أتجريامثرته،  هيأو بناء  ارضأ ،وقفالإن الغاية من  -

 راجع إىل النقود اليت هي أساس كل شيء.
 2هناك:املقاصد  هذه إىلابإلضافة     
التكثري: يتحقق هذا املقصد ابملسامهة يف الصناديق الوقفية اليت هي متاحة للجميع ابلقليل أو الكثري، حيث يتجمع  -

 .يف الصناديق املقاصد التعبدية للواقف والنفع للموقوف عليهم
أن تكون التربعات صادرة عن طيب نفس، حيث أن بذل القليل من املال عن طريق الصناديق الوقفية أو بذل الكثري  -

 .الرغبة يف احلصول على األجر من هللا تعاىل هتدفع

                                                           
  .14،11.ص 1002،السعودية، ، مداخلة ضمن املؤمتر الثاين لألوقاف مكة وقف النقود واستثمارهانبيل غنامي،  حممد 1
2
 www.kantakji.com متوفر على املوقع:.12-22، صوقف النقود واستثمارهاامحد بن عبد العزيز احلداد،  



 ...................................................................................ستثماريةال  وصيغه وأنواعه بالوقف التعريف: األول  الفصل
 

36 
 

وهذا متحقق يف تعدد الصناديق الوقفية بتعدد جهات الرب من التوسع يف وسائل انعقادها حسب رغبة املتربعني،  -
كفالة أيتام وعالج مرضى، وال ميكن أن يقوم الفرد بسد جانب كبري من هذه احلاجات لكن ،  آابر، مدارس، مساجد

 ابلوقف النقدي عرب هذه املسامهات يف الصناديق ميكن حتقيق ذلك.
من الورثة والدائنني وهذا متحقق يف الوقف النقدي عرب الصناديق الوقفية؛ أن ال يكون الوقف ذريعة إلضاعة حق الغري  -

حيث ال حيصل مع هذه املسامهات الوقفية أي إضاعة حلق الوارث والدائن، ألنه يكون ابليسري مما ميلك من النقد، فليس  
سألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾ ] هو ابهض الثمن كالعقار، إمنا هو ابليسري مما زاد عن حاجته مصداقا لقوله تعاىل:﴿وي

 الزائد عن احلاجة. أي[، 127: آية البقرة

 املطلب الثالث: أمهية وقف النقود وصوره 
 ويعد وقف النقود من، واإلحسانالرب  أوجهومقصده دعم  للتقرب إىل هللا تعاىل وفعل خلريات؛ميثل الوقف سبيال  

 أصلعلى  إما من خالل اإلبقاء وقف النقود استغالل وميكن، تنتشر يف زمن االستثمارات املالية أناليت ينبغي  األوقاف
 أخر.استثمار من نوع  إىل األصل النقديحتويل ، أو من خالل الوقف املتمثل يف النقود

 : أمهية وقف النقوداألولالفرع 
تطوير هذا النوع من الوقف يعد مطلبا أساسيا ن إ، لذلك فالتنمويقود دور مهم يف جتسيد دور الوقف لوقف الن 

 1:وفيما يلي عرض ابختصار ألمهية وقف النقود .إلعادة إحياء دور الوقف يف اجملتمعات املعاصرة
)الوقف العيين(، الذي هو حكر على فئات حمددة  كرب على عكس وقف العقارأوقف النقود متاح للجميع بدرجة  إن -

بينما الكثري منهم ال ميلكون األراضي  ،سواء كانت قليلة أو كثرية ،تلكون دخوال نقديةفمعظم الناس مي من اجملتمع،
 والعقارات، فوقف النقود هو فرصة ملشاركة اجلميع يف عملية اإليقاف؛ 

 وهو أكثر مالئمة من الوقف الفردي؛ ،ن وقف النقود أكثر قابلية من غريه لقيام الوقف املشرتك أو الوقف اجلماعيإ -
إن وقف النقود يوفر موارد وأموال وقفية إلقامة مشروعات اقتصادية واجتماعية تساعد يف دفع عجلة التنمية الشاملة  -

يعترب الوقف النقدي املستدامة، حيث أن وقف النقود هو فرصة إلقامة أوقاف مجاعية من خالل الصناديق الوقفية حيث 
 ؛من الوقف الفردياجلماعي أكثر مالئمة وأمهية يف وقتنا احلاضر 

وجماالت استثماره،  وأساليبته، وتنوع جماالته وأغراضه من حيث تنوع وتعدد طرق مكاانإوقف النقود ميتاز ابتساع  إن -
 وتزايد عوائده؛

                                                           
1
 .210، صمرجع سابقعبد الرمحن معاشي،  



 ...................................................................................ستثماريةال  وصيغه وأنواعه بالوقف التعريف: األول  الفصل
 

37 
 

 ؛، من حيث سهولته ومرونته ويسرههو أكثر صي  التمويل فعالية ومواءمة للمجتمعات املعاصرة -
 تنموية ابعتباره مموال ومستثمرا لألنشطة اإلنتاجية؛أمهية و يعد وقف النقود ذ -
 إبذن إالوقف النقود ال خيضع للشروط اليت تقيد الوقف العيين كشروط االستبدال، وتعطل املنافع وعدم التصرف  إن -

 من خالل عقود املضاربة واملشاركة؛ العقاريف تنمية وقف  وقف النقود يستعمل أناحلاكم الشرعي؛ كما ميكن 
وقف النقود يتجاوز مشكالت وقف العقار من حيث غالءة وارتفاع تكاليف صيانته وحمدودية طرق استثماره  إن -

 ؛1قلت منافعه إذاوصعوبة بيعه 
لتعاون مع مؤسسات العمل األهلي، كما أن وقف النقود جيعل املؤسسات الوقفية لوسع األطار اإلوقف النقود ميثل  إن -

 الغري رحبية؛ تقرتب بشكلها من املؤسسات
 مرونة استخدام وقف النقود يف االستثمار وارتفاعه عائده إذا أحسن استثماره مع إمكانية تنويع استثماراته؛ -
واقتصاداي مثل الصناديق الوقفية واليت تعد من  إدارايمؤسسات وقفية كربى انجحة  إنشاءميكن من خالل وقف النقود  -

 2؛الوقف اإلسالميأهم ما أضافه وقف النقود إىل نظام 
 وقف النقود يكمل وقف العني من خالل استخدام األموال النقدية يف إعادة ترميمه وإصالحه؛ إن -
، املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل إنشاء مشاريع ختدم اجملتمع وخصوصا الفئات الفقرية -

للقطاع احلكومي  اداعم يعد، فهو من تعبيد الطرق وإنشاء املصانع وغريها مثل املدارس واملستشفيات واملرافق العامة
 ؛والقطاع اخلاص

 مشاركة الفقراء يف مشاريع إنتاجية للوقف؛ إسهام وإشراك اجملتمع يف عملية الوقف، حىت انه يتيح -
 خبالف وقف العقار؛، ال يؤدي إىل جتميد الثروة وحبسها عن اجلراين النقودوقف  إن  -
السوق من خالل النظام املايل  إىلعون الدخول ييسمح وقف النقود مبساعدة رجال األعمال الصغار الذين ال يستط  -

اإلسالمي املبين على العدل واإلحسان، لتحقيق أهداف التنمية االجتماعية والقضاء على الفقر ورفع مستوى مداخيل 
 ؛الفقراء

 األغنياء إىل الفقراء وخلق وظائف للعمل.األموال من  إنتقال يساعد وقف النقود على -

 

                                                           
 .27، مرجع سابقعبد هللا بن مصلح الثمايل،  1
 .12، املرجع السابق 2
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  الفرع الثاين: أغراض وقف النقود
 يتم وقف النقود لغرضني مها إما للقرض احلسن، أو للتنمية و االنتفاع ابلربح. 
ويكون للمسلم فيه أجر كبري، إن قرض املسلم الخيه املسلم هو إقراض هلل تعاىل،  :احلسنوقف النقود للقرض  -1

من ذا ﴿:تعاىل قوله [،22اية :احلديد] ﴾من ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كرمي﴿ تعاىل:يقول 
 [.141:اية البقرة] ﴾رجعونالذي يقرض هللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية وهللا يقبض ويبسط وإليه ت  

صورة ذلك  االنتفاع يرد بدهلا ليكون وقفا يعاد إقراضه.هنا يكون الغرض من وقف النقود إقراضها للمحتاجني وبعد   
أن يقوم شخص بوقف مقدار من املال النقدي إلقراض احملتاجني، فيأخذ احملتاج القرض يسد به حاجته ويعيده بعد ذلك 

ناظر ، وهنا ميكن لجمموعة الواقفني هلذا الغرضلناظر الوقف، ميكن إنشاء صندوق وقفي لإلقراض احلسن، يشرتك فيه 
وذلك من رأس مال الصندوق احملافظة على نسبة معينة ، و الوقف استثمار نسبة معينة من أموال الوقف برضا الواقف

 .وعدم زوالهالصندوق لضمان استمرارية 
العزيز  صندوق االستدامة املالية الذي أنشأته مؤسسة سليمان بن عبد ومن أمثلة وقف النقود للقرض احلسن هناك: 

يهدف لدعم برامج اجلمعيات واملؤسسات اخلريية ومشروعاهتا رايل والذي  ريية برأمسال قدره مائة مليونالراجحي اخل
 .ومتويلها قروضا حسنة على مستوى اململكة العربية السعودية

املتناهي ومركز بناء األسر املنتجة )جىن( املشروع االقتصادي االجتماعي الذي تبنته املؤسسة ويقدم خدمات اإلقراض  
وتوفري  ،الصغر للنساء دون اللجوء إىل الكفاالت التقليدية ويهدف لتحويل األسر املتلقية للمساعدات إىل أسر منتجة

وتدريب  ،فرصة عمل للنساء من خالل التمويل األصغر 1000فرادها، وقد جنح املشروع يف توفري أكثرة ألحياة كرمي
 سيدة. 210نية وحرفية ألكثر من وإقامة دورات ف ،موظفة سعودية 22وتوظيف 

إن أغلب التطبيقات احلديثة لوقف النقود تقوم على هذا الغرض، أي وقف النقود للتنمية واالنتفاع من الربح:  -1
استثمارها، ومن املعروف يف وقف النقود أن النقود كي  وذلك من خالل  ،وقف النقود هبدف تنميتها واالنتفاع ابلربح

يصح وقفها ال بد من استغالهلا استغالاًل يتم مع عدم زواهلا وهالكها، وهذا يتطلب القيام ابستثمارها ومن مث تبقى وتوزع 
 ..قة ابلوقفالثمرة أو العائد، وال بد أن يكون هذا االستثمار مشروعا ال يتعارض مع األحكام الشرعية ذات العال

ستصناع، واملشاركة أو السلم، يف جمال االستثمار، كالقائم على البيوع املؤج لة، واإل قودوهكذا يتحر ك وقف الن 
واملضاربة، واملراحبة، واإلجارة، وكذا التور ق، ليساهم يف التنمية أبنواعها من خالل مشاريع استثمارية وخدمية. كما أن  

 تطال األسهم وبيع العمالت وصكوك املضاربة والتجارة وغري ذلك. النقدي جماالت استثمار الوقف
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 : صور وقف النقودالثالث الفرع
 1:يلي عليها وقف النقود حسب ما أميكن حتديد الصور اليت ينش     

 وقف النقود هناك: غرضحسب  -1
كمن يوقف مبلغا من املال :،الواقف على هيئة ودائع يف بنوك إسالمية؛ لغرض إقراضها ملن يعينهموقف النقود  -أ

إنشاء مشروع كويضعه يف حساب جار  لدى بنك أو مصرف إسالمي يقوم إبقراضه ملن يعي نهم يف وثيقة هذا الوقف،
 .خريي؛ سواء أكان الواقف فرداً واحداً أو عدة أشخاص اتفقوا على تكوين هذا املبل  النقدي املوقوف

حبيث يدعى إىل اإلسهام يف وقف نقدي يوضع  :صناديق وقفية لإلقراض احلسنوقف النقود على هيئة تكوين  -ب
 .يف صندوق يكون له إدارة تتوىل اإلقراض من هذا الصندوق ملن يعي نه الواقفون يف وثيقة هذا الوقف

فة عن تقوم على فكرة املضاربة، حبيث تستثمر هذه النقود املوقو : وقف النقود يف حمافظ أو صناديق استثمارية -ج
وقف النقود عن  كما ميكن االستفادة من   .ويوزع الربح على اجلهات املوقوف عليها هذا الوقف ،طريق املضاربة أو غريها

األرابح املتحققة يف تنمية  ود ابلنفع على اجملتمع واستعمالواستثمارات شرعية تع طريق استثمار النقود يف مشاريع
 إىلهذه األموال مستوى املخاطرة ابإلضافة  الوقف، على أن يراعى عند استثماراجملاالت املوقفة من أجلها أي مصارف 

حيث تقوم  لتقليل املخاطر وحتقيق أرابح مناسبة، من خالل إدارة متخصصة يف االستثمار؛ تنويع االستثمارات
 األرابحماري وتستعمل صناديق استثمار وقفية مثل أي صندوق استث املؤسسات املالية حبكم خربهتا االستثمارية إبنشاء

 .للمحافظة على استمرارية الصندوق الصندوق إنشاءجلها مت أاليت من األغراض يف اجملاالت اخلريية خلدمة 
والصناديق االستثمارية  والصكوك الوقفية وميكن االستفادة من األنواع املستجدة يف األوقاف، مثل وقف األسهم 

  .تقتصر على أصحاب األموال الكثريةوأن ال، فعالية أكثرلتكون املشاركة يف العملية الوقفية 
 حسب الواقف للوقف النقدي هناك : -2
على أي صورة يف حساب جار  أو يف  األصلهنا يكون واقف النقود شخصًا واحدًا حيث يوقف  :الوقف الفردي -أ

 .حمفظة استثمارية أو صندوق وقفي، سواء لإلقراض، أو االستثمار وتوزيع الربح على املوقوف عليهم
ويكون بفتح الباب للمسامهة يف إجياد صندوق نقدي ليكون وقفاً، لإلقراض أو االستثمار،  :الوقف املشرتك -ب

 :ن مثل هذا الوقف طرق عديدة منهاولتكوي ،وصرف األرابح على جهات الوقف
 ؛االشرتاك املباشر بني جمموعة معينة يف تكوين هذا الوقف النقدي عن طريق إسهام كل منهم يف مبل  معني -

                                                           
1
 www.isegs.comعلى موقع:  متوفر 21،29ص ابململكة العربية السعودية ، مداخلة ضمن مؤمتر األوقاف الثاين، النقدينوقف عبد هللا بن موسى العمار،  
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دعوة اجلمهور للتربع هلذا الصندوق الوقفي بعد أن يبني يف نشرة إرشادية الغرض من هذا الوقف، وهل هو لإلقراض أو  -
ا الوقف إذا كان بغرض ألرابح، وتبني يف هذه النشرة جماالت القرض، أو جماالت صرف عوائد هذاالستثمار وتوزيع ا

 ؛االستثمار
زع على أسهم معينة، ويدعى إىل الدعوة إىل االكتتاب العام حبيث يفرض مبل  نقدي معني للوقف النقدي ويو  -
فع قيمتها، وابلتايل تعاد إليه أرابحها ليوزعها كتتاب فيه حبيث يعرف كل مشرتك يف هذا الوقف عدد األسهم اليت داإل 

 أو من عهد إليه ذلك. بنفسه على املصارف اليت حددها،

 مشكالت وقف النقودالفرع الرابع: 
 :1هي أسباببعض املشاكل لعدة  إىلقد يتعرض وقف النقود 

 الواقفني يف الصناديق العامة؛ أموالاختالط  -
 وقفي معني؛عدم فهم الناس ملفهوم صندوق  -
 عدم تنمية النقود الوقفية هلذه الصناديق. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .20، ص 1007 ،ديب، األوىلوالعمل اخلريي، الطبعة  اإلسالمية، دار الشؤون من فقة الوقفسيد املهدي امحد،   
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  األول  خالصة الفصل

من خالل ما سبق ميكن القول أبن الوقف شريعة من شرائع الدين اإلسالمي، الذي استمد منه أحكامه وأصوله، وهو  
من أوجه الرب اليت يراد هبا االمتثال ألمر هللا سبحانه وتعاىل، وألمر رسوله الكرمي، كما أن الوقف هو وجه من أوجه 

 نطاقا واسعا ليشمل كافة أوجه الرب واإلحسان.  اإلنفاق التطوعي الذي تركت له الشريعة اإلسالمية
إن الوقف يقوم على حبس األصل املوقوف عن كل التصرفات الناقلة للملكية وتسبيل مثرته مما فيه دوام االنتفاع  -

واستمرار النفع العائد من األصل على املوقوف عليهم، حسب الغرض الذي حدده الواقف كذلك فإن ثوابه مستمر 
اء كان حيا أو ميتا؛ فاإلسالم اوجد من خالل الوقف مصدرا إنتاجيا مستمرا موجها خلدمة األغراض للواقف سو 

 االجتماعية املختلفة حسب إرادة الواقف.
إن أتسيس الوقف يتطلب وجود أركان وشروط ال يصح إال هبا، وان الواقف هو من حيدد نوع الوقف وأغراضه، و له  -

هي اليت تنظم الوقف وتشكل نظامه األساسي شرط أن ال تكون هذه الشروط خمالفة أن يفرض شروطه، وهذه الشروط 
 للشريعة اإلسالمية.  

ن الوقف بشخصيته االعتبارية أو املعنوية اليت إيرجع للشخصية املعنوية للوقف، و  إن حق التملك يف األصل املوقوف -
 ميثلها انظر الوقف هو مبثابة إقامة مؤسسة مستقلة دائمة.

 إن استثمار الوقف واحملافظة عليه يعد أمرا ضروراي لتحقيق األهداف املرجوة منه. -
يعترب وقف النقود من الصي  املستحدثة للوقف، واليت تتالءم واحتياجات العصر احلايل، ولقد أجازه الفقهاء ملا فيه من  -

يصبح للناس خيارات  وقف النقود خالل نه ومن إتثمار أمواله وتنمية أصله، كذلك يف اسسهولة وما ميتلكه من مرونة 
تمع يف عملية الوقف؛ في وقف النقود قيمة الوقف ليست مهمة حيث أهنا تعمل على إسهام وإشراك اجملفكثرية للوقف، 

وقف النقود مبزاايه املتقدمة يعد السبيل إلعادة الوقف إىل دوره التارخيي يف إدارة ومتويل جماالت التنمية  نإوابلتايل ف
الكربى.

 



 
 الفصل الثاني

اإلطار النظري    
ة  للتنمية المستدام
 وعالقتها بالوقف
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 تمهيد 

التنمية ترتبط بعوامل  أنر الزمن تبني و لكن مع مر  ابلتنمية االقتصادية، طام التنمية لفرتة طويلة مرتبو ل مفهظلقد          
والثقافية  االجتماعية األوضاعالعوامل االقتصادية، فبعض الدول شهدت حتسنا اقتصاداي عام لكن بقية  غري أخرى
االجتماعية،  األبعادبعني االعتبار  أيخذمفهوم جديد للتنمية  إدخاللك مت يف التسعينات ذمل تتحسن، ل يةسياوالس

 .الفكرية، السياسية، الثقافية والبيئية

  اديةاالقتص بعاداأل إىل ابإلضافةبعني االعتبار  خذية وهو التنمية املستدامة اليت أتومن هنا ظهر مصطلح جديد للتنم     
، وضرورة االستخدام ة وصيانتهايئالب سالمة ضرورة احملافظة علىمن خالل احلث على  البيئية األبعاد، االجتماعيةو 

  اإلسالميالفكر  أن إال؛ ل الالحقةجيالأل العقالين والرشيد للموارد الطبيعة وعدم استنزافها، وذلك لضمان بقاءها سليمة
مليء ابملواقف واملصطلحات اليت تعطي ضمنيا نفس  اإلسالميالفكر  أنحيث  املصطلحهذا  حتديدكان له السبق يف 

وية الشريفة آايت وأحاديث حتث ن الكرمي ويف السنة النب  ، حيث وردت يف القرا  معىن التنمية املستدامة مبفهومها الوضعي
 على التنمية املستدامة وتضع الضوابط اليت تكفل دوام واستمرارية هذه التنمية لألجيال الالحقة. 
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 املبحث األول: ماهية التنمية املستدامة
اذ كل التدابري تعد التنمية املستدامة إحدى الغاايت اليت تسعى دول العامل كافة إىل حتقيقها والوصول إليها، واخت 

وبشرايً، مع ابعتبار أهنا الوسيلة األمثل لتحقيق التقدم احلضاري املنشود بشىت صوره اقتصاداي، اجتماعياً، الالزمة لذلك، 
احملافظة يف الوقت نفسه على املوارد والثروات الطبيعية من االستنـزاف والتلوث، حبيث يظل كوكب األرض قادرا على 
الوفاء مبتطلبات التنمية وضمان دميومتها لألجيال القادمة، ابإلضافة إىل أن التنمية املستدامة متثل إحدى القيم احلضارية 

  امل مع البيئة، والتعامل الرشيد مع عناصرها ونظمها ومواردها.املرتبطة أبخالقيات التع
وسنتناول يف هذا املبحث ماهية التنمية املستدامة، من خالل التطرق إىل مفهومها، خصائصها، أهدافها ومبادئها،  

 أبعادها، إشكاالهتا وحتدايهتا.

 مفهوم التنمية املستدامة املطلب األول: 
مرتبطا أساسا ابلنمو االقتصادي ومبدى فاعلية الربامج واخلطط التنموية، لكن بعد األخذ مبفهوم كان مفهوم التنمية  

أساسية يف اجملاالت  التنمية الشاملة املستدامة أصبح األمر يتعدى ذلك، على اعتبار أن هذه األخرية تقوم على حتوالت
احملافظة على املوارد الطبيعية لتلبية احتياجات األجيال  البيئية وحىت السياسية وذلك من خالل، االجتماعية، االقتصادية

 احلالية واملستقبلية على أساس العدل واملساواة.

 الفرع األول: السياق التارخيي لتطور مفهوم التنمية املستدامة
ئي الذي عرفته لقد تطورت التنمية املستدامة اترخييا نتيجة للقصور يف مفاهيم التنمية السابقة، ونتيجة للتدهور البي 

قدت الكثري ع نتيجة لذلكملفرط للموارد الطبيعية، و الكرة األرضية بسبب النشاطات اإلنسانية غري املسؤولة واالستعمال ا
 من املؤمترات والندوات اليت اهتمت ابلبيئة وبكيفية حتسني النشاطات االقتصادية بشكل يتماشى مع متطلبات االستدامة.

 احملطات التارخيية للتنمية املستدامة:عرض ألهم وفيما يلي  
 UICN"l'Union internationale pour la نشر اإلحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة  0591يف سنة  -

conservation de la nature("  أول تقرير حول حالة البيئة  0591منظمة عاملية أُنشئت سنة )ومقرها بسويسرا
وهدف هذا التقرير إىل دراسة وضعية البيئة يف العامل، وقد أُعترب هذا التقرير الرائد خالل تلك الفرتة يف جمال  ،العاملية

 .1املقارابت املتعلقة ابملصاحلة بني االقتصاد والبيئة يف ذلك الوقت

                                                           
1Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Le Développement Durable Enjeux Politiques  Économiques et 
Sociaux, La documentation française, IRD Edition, Paris 2005, p. 45 
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مت إنشاء اندي روما الذي دعا إىل ضرورة إجراء أحباث ختص  جماالت التطور العلمي لتحديد حدود  0591يف سنة  -
 .1النمو يف الدول املتقدمة

حول تطور اجملتمع  "The First Global Revolutionقام اندي روما بنشر تقرير مفصل بعنوان " 0591يف سنة  -
 .1011اإلنساين وعالقة ذلك ابستغالل املوارد الطبيعية، وتوقعات ذلك حىت سنة 

بسبب التلوث البيئي،  10ومن أهم النتائج اليت خرج هبا هذا التقرير هي: أنه سوف حيدث خلل كبري خالل القرن  
املستقبلية، كما مت نشر دراسة بعنوان "حدود  يالواستنزاف املوارد الطبيعية بشكل غري عقالين ال خيدم مصاحل األج

متغريات أساسية ابرزة وهي: استنزاف املوارد الطبيعية، النمو  (19)النمو"، واليت تضمنت منوذجا رايضيا لدراسة مخسة 
ى  السكاين، التصنيع، سوء التغذية وتدهور البيئة؛ حيث أبرزت هذه الدراسة اجتاهات هذه املتغريات اخلمس وأثرها عل

القادمة، وتوصلت إىل أنه مع استمرار الوضع التنموي يف العامل بنفس األمناط  كب األرض وذلك ملدة ثالثني سنةكو 
 .2السائدة، فإن ذلك سيؤدي خالل قرن من الزمن إىل استنزاف شبه كامل للموارد الطبيعية

 ،(UICN)أُستعمل ألول مرة مصطلح التنمية املستدامة من طرف اإلحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة  0511 يف سنة -
 .3حول اإلسرتاتيجية الدولية للمحافظة على البيئة تقريره يف
وضع برانمج األمم املتحدة للبيئة تقريرا حول حالة البيئة العاملية مبين على واثئق علمية وبياانت  0511يف سنة  -

ألف من األنواع النباتية واحليوانية يف طريقها  19إحصائية أك دت اخلطر احمليط ابلعامل، وأشار هذا التقرير إىل أن أكثر من 
اختفت هنائيا نتيجة للتدهور البيئي والتلوث العاملي الذي صاحب الثورة وأن هناك الكثري من الكائنات قد ، إىل االنقراض

مليون طن  551يف اهلواء ما يقارب  0510الصناعية، كما أشار التقرير إىل أن األنشطة البشرية قد أطلقت خالل سنة 
عدة مصادر  مليون طن من أكسيد الكربون من 099مليون طن من أكسيد النرتوجني، و 91من أكسيد الكربيت، و

 .4صناعية
 (CMED)أقر ت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إنشاء اللجنة العاملية للبيئة والتنمية  0511يف سنة   -

                                                           
 .159، ص 1111دار األمني للنشر والتوزيع، مصر،  اقتصاد محاية البيئة،حممد عبد البديع، 1
رسالة  ، دراسة مقارنة بني التجربة اجلزائرية والتجربة الصينية،يف دعم النمو وحتقيق التنمية املستدامة واملتوسطةاملؤسسات الصغرية  دوراسرتاتيجيات وجتارب ترقية رابح محيدة، 2

 .54، ص1122ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
3Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Op.cit, p.45. 

 .99ص مرجع سابق،رابح محيدة، 4
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" pour L’environnement et le Développement  Commission Mondial" تتكون هذه هذه اللجنة اليت
من جمموعة من الشخصيات السياسية ملختلف الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وُعينت رئيسة وزراء النرويج  اللجنة

"Harlem Brundtland" 1رئيسة هلذه اللجنة. 
"مستقبلنا التابعة لألمم املتحدة تقريرا بعنوان  (CMED)اللجنة العاملية للبيئة والتنمية  تقدم 0519أفريل  19يف  -

وضرورة  ستمرار يف التنمية ابلشكل احلايل، وأك د التقرير أنه ال ميكن االف للتنمية املستدامةحيث مت تقدمي تعرياملشرتك"؛ 
" ابعتبارها رئيسة للجنة  Brundtland"ال تسبب أي ضرر بيئي، ولقد أشارت رئيسة وزراء النرويج  تنمية عن البحث

عام آلخر نتيجة للنشاطات البشرية الغري مسؤولة،  قمة منالعاملية للبيئة والتنمية إىل خماطر مشاكل البيئة العاملية املتفا
لعامل واملشاكل األخرى املتعلقة بشىت جماالت التنمية من اإلنتاج ا يف ونبهت إىل ضرورة حماربة كافة أشكال الفقر

 .2نقطة التحول األساسية لبلورة املفهوم احملدد والدقيق للتنمية املستدامة " Brundtland"ك؛ ويعد تقرير واالستهال
    (CNUED)انعقاد قمة األرض األوىل برعاية األمم املتحدة حول البيئة والتنمية  0551يف جوان  -
 Nations Unies sur l’environnement et le Développement La Conférence des "  بريودجيانريو

" وهي وثيقة تتكون من أربعني 10وقد مت خالل هذا املؤمتر صياغة ما يعرف جبدول أعمال القرن "األجندة  3ابلربازيل،
وهدفها إرشاد احلكومات والدول إىل  10توصية، ترسم برانجما للعمل البيئي يف القرن  1911فصال وحتتوي على أكثر من 

حماربة كافة أشكال الفقر، واحلد  من االستغالل الالعقالين للموارد الطبيعية، ووضع سياسات بيئية تفي مبتطلبات 
 االستدامة مبختلف جوانبها، والوثيقة تغطي مسائل التلوث وسياسات الطاقة والتنمية.

طراف املوقعة على معاهدة املنا  يف برلني، حيث توصل هذا املؤمتر إىل أول دورة ملؤمتر األ نعقادا 0559يف سنة  -
على تغري منا  الكرة األرضية، وأنه يف غياب سياسات  شري إىل أن لإلنسان أتثريا واضحاالتأكيد على أن كل الدالئل ت

جتني مئويتني مقارنة بعام رتفع حبوايل در ية األرض سوف حمددة ملعاجلة ظاهرة التغري املناخي، فإن معدل درجة حرار 
 .10114وذلك حبلول سنة  0551

مللوثة للبيئة واملسببة إقرار "بروتوكول كيوتو" ابلياابن، والذي هدف إىل احلد  من انبعاث الغازات ا 0559 يف ديسمرب -
 .5الطاقات املتجددة إىلاحلراري، والتحكم يف استخدام الطاقة يف خمتلف القطاعات االقتصادية، واللجوء  حتباسلال

                                                           
1Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Op.cit, p.30. 

 .99محيدة، مرجع سابق، صرابح 2
3Octave Gélinier et d’autres, Développement Durable Pour une entreprise compétitive et  responsable, 3ème 

édition, Esf Editeur, Cegos, France, 2005, P.31. 
 .99، صمرجع سابقرابح محيدة،  4
مداخلة ضمن امللتقى الدويل التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، منشورات خمرب الشراكة  ،وأبعادهاالتنمية املستدامة  إشكاليةعماري عمار،  5

 .19، ص 1111واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، سطيف، 
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انعقاد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف جوهانزبورغ، والذي متت خالله مراجعة حصيلة  1111 فريلأيف  -
 :1استجابة العامل لفكرة التنمية املستدامة وذلك من خالل

 ؛ 10تقومي التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أعمال القرن   -      
 التحدايت والفرص اليت ميكن أن تؤثر يف إمكاانت حتقيق التنمية املستدامة؛  ستعراضا  -     
 اقرتاح اإلجراءات املطلوب اختاذها والرتتيبات املؤسسية واملالية الالزمة لتنفيذها؛  -     
 حتديد سبل دعم البناء املؤسسي الالزم على املستوايت الوطنية واإلقليمية والدولية. -     
انعقاد املؤمتر الدويل ملواجهة التغريات املناخية مبدينة ابيل ابندونيسيا وذلك ملناقشة االضطراابت  1119 ديسمربيف  -

 .2املستقبلية األجيال، كما ركز املؤمتر على قضية فقراء العامل الثالث وقضية األرضاملناخية املتعلقة بسخونة 
مواجهة ظاهرة  كوبن هاغن" أين مت مناقشة كيفية"انعقاد مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن تغري املنا   1101 يف ديسمرب -

وكذلك سبل حتقيق تنمية عاملية مستدامة تراعي اجلوانب البيئية يف خمتلف اسرتاتيجياهتا الكلية  االحتباس احلراري،
رج هبا بروتوكول كيوتو، واكتفى األعضاء املشاركون بتحديد واجلزئية، لكن هذه القمة مل خترج ابتفاقيات ُملزمة كاليت خ

 .3خطوط عريضة للعمل من أجل حماربة التغري املناخي ومكافحة االحتباس احلراري
لقد سامهت هذه القمم واملؤمترات يف تطوير مفهوم التنمية املستدامة وتعميم تطبيقها على مجيع الدول وعلى  

 .جعل هذا املفهوم أهم وابرز إضافة ألدبيات التنمية املستويني الكلي واجلزئي، مما

 الفرع الثاين: تعريف التنمية املستدامة
 يتكون اصطالح التنمية املستدامة من لفظتني مها: التنمية واملستدامة. 
ن م لفظة املستدامة مأخوذة أما، 4التنمية لغة مصدر من الفعل "منى"، فيقال أمنيت الشيء ومنيته أي جعلته انميا 

 .5ستمراريتهإاستدامة الشيء، أي طلب دوامه و 
فالتنمية لتنمية زايدة املوارد والقدرات واإلنتاجية، رياد ابأما من الناحية االصطالحية ف فالتنمية هي الكثرة والزايدة،     

عملية تغيري يف البنية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع، وفق توجهات عامة لتحقيق أهداف حمددة تسعى 

                                                           
 .11ص ،مرجع سابقعماري عمار،  1
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد 1112إىل مؤمتر ابيل  2991التنمية املستدامة املبادئ والتنفيذ من مؤمتر ريودجيانيريو خبابة عبد هللا،  2

 .95، ص1111ة واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، سطيف، املتاحة، جامعة فرحات عباس، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغري 
 .91، صمرجع سابقرابح محيدة،  3
 .09، ص1119، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، دور املوارد البشرية يف متويل التنمية بني النظام املايل اإلسالمي والنظام املايل الوضعيهشام مصطفى،   4
، مداخلة ضمن املؤمتر الدويل حول سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهاانت التنمية التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية من املنظور اإلسالمينعيمة حيياوي، فضيلة عاقلي،   5

 .010، ص 1101املستدامة والعدالة االجتماعية، جامعة مقاصدي رابح، ورقلة، اجلزائر، 
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وهذا املصطلح يستعمل للداللة على أمناط خمتلفة من األنشطة  أساسا لرفع مستوى معيشة السكان يف كافة اجلوانب
البشرية وغريها؛ إال أن كل هذه األمناط من التنمية ال تراعي  التنميةاالجتماعية،  التنميةة، قتصادياإلالبشرية، مثل: التنمية 

احرتام البيئة وعدم استنزاف املوارد الطبيعية كما أهنا ال أتخذ بعني االعتبار احتياجات األجيال املستقبلية، لذلك قام 
طلح التنمية املستدامة للداللة على التنمية اليت تليب بوضع مص 0519تقرير جلنة برونتالند بعنوان مستقبلنا املشرتك يف عام 

 احتياجات احلاضر دون أن تؤثر يف قدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا.
 النشاط لكذ أهنا على ((Barbier ابربري حيث عرفها تنوعت تعاريف التنمية املستدامة،ولقد تعددت و  

 قدر وأبقل املتاحة الطبيعية املوارد على احلرص من قدر أبكرب االجتماعية ابلرفاهية االرتقاء إىل يؤدي االقتصادي، الذي
على أهنا عدم اإلضرار  "Robert Solowعرفها االقتصادي روبرت سولو"كما 1،للبيئة" واإلساءة األضرار من ممكن

ولقد عرفها االحتاد العاملي للحفاظ 2؛ابلطاقة اإلنتاجية لألجيال املقبلة وتركها على الوضع الذي ورثها عليه اجليل احلايل
تضمن التقرير الصادر عن معهد  كما3؛على الطبيعة على أهنا التنمية اليت أتخذ بعني االعتبار البيئة واالقتصاد واجملتمع

وقد قسم التقرير هذه التعريفات إىل أربع جمموعات: اقتصادية،  ،4العاملية، حصرا لعشرين تعريفا للتنمية املستدامة املوارد
خفض يف استهالك الطاقة، واملوارد،  إجراءبيئية، اجتماعية وتكنولوجية؛ فاقتصاداي تعين التنمية املستدامة للدول املتقدمة 

الصعيد وعلى ؛ الفقرجل رفع مستوى املعيشة واحلد من أين توظيف املوارد من خلفة فهي تعابلنسبة للدول املت أما
جل استقرار النمو السكاين ورفع مستوى اخلدمات الصحية أتعين السعي من  التنمية املستدامة االجتماعي واإلنساين فإن

التنمية اليت تسمح  أهنابرانمج األمم املتحدة للتنمية والبيئة والتنمية املستدامة على  عرفولقد  والتعليمية خاصة يف الريف.
  .5احلاضرة دون اإلخالل بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا األجيالومتطلبات  حتياجاتابتلبية 
 التعاريف السابقة للتنمية املستدامة ركزت على جمموعة من النقاط واجلوانب منها: إن 

 املتعلقة ابلتقليل من استهالك الطاقة واحملافظة على املوارد الطبيعية؛ : اجلوانب االقتصادية -
 املتعلقة بتحسني رفاهية اإلنسان، والرتكيز على حماربة الفقر؛  :اجلوانب االجتماعية -

                                                           
امللتقى الدويل الثاين حول املالية مداخلة ضمن  ،األوقافعرض للتجربة اجلزائرية يف تسيري ، الوقف االسالمي ودورة يف حتقيق التنمية املستدامةعمارة ، عبد احلق بن تفات، نوال بن  1

 .9، ص1101 ،تونس،، صفاقساإلسالمية
امللتقى الدويل الثاين حول مداخلة ضمن  ،دراسة مقارنة بني التجربة املاليزية والتجربة اجلزائرية-االجتماعية املستدميةدور مؤسسات الوقف يف حتقيق التنمية عامر حبيية ،بوقرة رابح،  2

 .1، ص1101 ،السالمية، صفاقس،تونساملالية ا
 .1، صاملرجع السابق 3
4
مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول دور التمويل اإلسالمي غري الرحبي )الزكاة والوقف يف ، دور الوقف يف التنمية املستدامة، حالة اجلزائرفتيحة قشرو، عبد القادر سويف،  

 .4ص، ة يف اجلزائر ، البليدة، اجلزائرحتقيق التنمية املستدامة(، خمرب التنمية االقتصادية والبشري
 .9، صرجع سابقمفتيحة قشرو، عبد القادر سويف،  5
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ضافة إىل اجلوانب البيئية املتعلقة ابحملافظة على البيئة سليمة، وعدم اإلساءة هلا من اجل مستقبل أحسن لألجيال ابإل -
 الالحقة.

بعني االعتبار كال من اجلوانب  ذخية املستدامة هي تنمية متوازنة أتميكن القول ابن التنم من خالل ما سبق  
 ا تنمية تركز على البعد الزمين املتعلق حبياة األجيال املستقبلية.االقتصادية واالجتماعية والبيئية، كما أهن

 املستدامة التنمية الفرع الثالث: خصائص
 :1تتميز التنمية املستدامة أبهنا  
 القادمة؛ األجيال ومستقبل مصري على تنصب فهي تنمية هلا، أساسا الزمين البعد من خذتت   إذ املدى، طويلة تنمية -
 الطبيعية املوارد من احلاضرة والالحقة األجيال حقوق وتُوفر تراعي فهي الالحقة، األجيال وحقوق املساواة مراعاة -
 والالحق؛ احلايل اجليل بني والثاين احلايل، بني أفراد اجليل يكون األول :نوعان السياق هذا يف املساواة وإن   
 من واالجتماعية التنمية االقتصادية خطط بني والتنسيق التخطيط أساس على تقوم األبعاد، ومرتابطة متعددة عملية هي -

 أخرى؛ جهة من البيئية والتنمية جهة
 تتميز التنمية املستدامة ابلتداخل والتعقيد، خاصة فيما يتعلق مبا هو طبيعي واجتماعي يف التنمية؛  -
 أوىل وتعتربه األساسية حاجاته ومتطلباته تلبية األول املقام يف وتضع وتنميته، البشري للجانب كبريا اعتبارا تُويل تنمية هي -

 أهدافها؛
للتنمية املستدامة بعد نوعي، فهي حتاول تنمية وتطوير اجلوانب الروحية والثقافية واحملافظة على اخلصوصيات احلضارية لكل  -

 جمتمع؛
 والتقليل من معدالت الفقر على املستوى العاملي. إىل حتقيق متطلبات أكثر شرائح اجملتمع فقرا التنمية املستدامة تسعى -
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .011، ص1119، رسالة ماجستري غري منشورة ، اجلزائر، إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر دراسة تقييميةزرنوح ايمسينة،  1
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 املبادئو  ين: التنمية املستدامة، األهدافاملطلب الثا
 :يليفيما تتمثلاألهداف من املبادئ و جمموعة إن للتنمية املستدامة  

  املستدامة التنمية الفرع األول: أهداف
  :1جمموعة من األهداف منهاتسعى التنمية املستدامة من خالل آلياهتا إىل حتقيق  

اجتماعيا، وبيئيا من خالل عمليات ختطيط وتنفيذ اإلسرتاتيجيات التنموية  اقتصاداي، للسكان أفضل حياة نوعية حتقيق -
 وبرؤية مستقبلية أكثر توازان وعدالة؛

 وتنفيذها بكفاءة وفعالية؛إحداث التغيري الفكري والسلوكي واملؤس سي الذي يتطلب وضع السياسات والربامج التنموية،  -
توحيد اجلهود بني القطاعات العامة واخلاصة، لتحقيق األهداف والربامج اليت تساهم يف تلبية حاجات األجيال احلالية  -

 واملستقبلية؛
املية، وجتنب التنمية املستدامة تنطلق من أمهية حتليل األوضاع االقتصادية، االجتماعية، السياسية، والبيئية برؤية مشولية وتك -

 األاننية يف التعامل مع املوارد والطاقات املتاحة؛       
 احللول إجياد يف املشاركة وحث هم على إزاءها ابملسؤولية إحساسهم وتنمية القائمة، البيئية ابملشكالت األفراد وعي تعزيز -

 هلا؛ املناسبة
 يف استخدامها وكيفية اجملال التنموي، يف التقنيات األفراد أبمهية عن طريق توعية اجملتمع، أبهداف احلديثة التكنولوجيا ربط -

 البيئة؛ حساب على يكون ذلك أن دون أهدافهم وحتقيق البشر حياة نوعية حتسني
 التوازن؛ بتحقيق تتالءم وإمكاانته وتسمح بطريقة اجملتمع وأولوايت حاجات يف ومناسبة مستمرة تغريات إحداث -
ية وترقيتها لتصبح عالقة تكامل البيئة الطبيعية من خالل الرتكيز على العالقة بني النشاطات االقتصادية والبيئ حرتاما -
 ابلشكل الذي ال يهدد حياة اإلنسان.  نسجاموا

 :2ابإلضافة إىل هذه األهداف هناك 
 اجملاالت املناسبة؛متكني األفراد من توسيع قدراهتم إىل أقصى احلدود ومن مث توظيفها يف   -
 جل محاية خيارات األجيال املستقبلية؛أيد استغالل املوارد الطبيعية من ترش  -
 عادل؛ بشكل عائداته توزيع بل فقط االقتصادي النمو بزايدة كتفاءاال  عدم  -

                                                           
 .  11ص   ،1119، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، التنمية املستدمية وأساليب ختطيطها وأدوات قياسهاعثمان حممد غنيم وماجدة أمحد أبو زنط، 1
امللتقى الدويل حول مقومات حتقيق التنمية  ، مداخلة ضمندراسة ميدانية لوالية تيموشنت-الزكاة والوقف يف حتقيق التنمية املستدامة، ، أمهيةلشالش عائشة، قدوري هدى صلطان 2

 .119ص ،1101، قاملة، اإلسالمياملستدامة  يف االقتصاد 
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 البشرية؛  أو يف التنمية التعليم، أو يف الصحة يف سواء لألفراد املتاحة اخليارات نطاق توسيع  -
 .والبطالة الفقر ظاهريت خاصة اجملتمعات يف تفشت السلبية اليت الظواهر على القضاء  -

 : مبادئ التنمية املستدامةينالفرع الثا
، سبعة 0551"، املنبثقة عن قمة األرض بريو دجيانريو سنة 10حد د جدول أعمال القرن  أو ما يعرف "ابألجندة  
الفاعلة حنو حتقيق التنمية املستدامة؛ ولكن مع مرور الوقت وتطور الفكر التنموي، مبدأ لتوجيه خمتلف اجلهات  وعشرون

طرأت تغريات نوعية على بعض املبادئ، وطُورت مبادئ أخرى جديدة من طرف بعض اخلرباء واملتخصصني، لتتكيف مع 
 :1الظروف الراهنة ومت حصرها يف ما يلي

لعاملية من التلوث والتدهور عن طريق رسم سياسات واختاذ اإلجراءات : يعين محاية البيئة امبدأ احليطة واحلذر -2
 االحرتازية وتطبيقها بشكل واسع من طرف خمتلف الدول واحلكومات واملؤسسات؛

وذلك إبدماج البيئة من البداية كعنصر إسرتاتيجي يف خمتلف النشاطات االقتصادية والبشرية من أجل  مبدأ الوقاية: -1
املواد الضارة للبيئة، أو إلغائها قبل صدورها إن كان ذلك ممكنا، وكذلك تطوير املنتجات بشكل مالئم تقليص انبعااثت 

 بيئيا، وترقية النشاطات االقتصادية املختلفة بشكل ال يلوث البيئة من البداية؛
هذا املبدأ يفرض على السلطات احلكومية ملختلف الدول وعلى املؤسسات الدولية أن تتخذ  مبدأ امللوث الدافع: -3

 ؛2إجراءات وتدابري من أجل إلزام املتسببني يف التلوث البيئي بتحمل مسؤولياهتم اجتاه ذلك سواء كانوا مؤسسات أو دول
املستدامة، حمليا ووطنيا، دوليا ومؤسساتيا، وبني ويكون بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف حتقيق التنمية  :مبدأ التضامن -5

 ؛األجيال احلالية واملستقبلية
وتعين الشراكة بني خمتلف األطراف ذات املصلحة )الشعوب، املؤسسات واحلكومات ....(، وضمان  مبدأ املشاركة: -4

إشراكهم يف صياغة خمتلف السياسات التنموية وعدم تغييب هذه األطراف لسبب أو آلخر لضمان استدامة التنمية وتواصلها 
 عرب الزمن؛

الرشيد للموارد الطبيعية وعدم تبذيرها واالستفادة منها قدر اإلمكان ذلك ألن  ستغاللاال: أي مبدأ التسيري العقالين -6
 املوارد الطبيعية حمدودة؛

 وذلك من أجل خلق قيمة إضافية لتمويل النشاطات املستدامة. االبتكار والتطوير املستمر: -2
 

                                                           
1
 Octave Gélinier et d’autres, op.cit, p.28. 

2
 Alain Jounot, 100 Questions pour comprendre et agir le développement durable, Afnor, France, 2004, p.4. 
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 اإلشكاالت والتحدايتاألبعاد،  : التنمية املستدامة،بحث الثاينامل
 .هاالعراقيل والتحدايت اليت تعرتضللتنمية املستدامة جمموعة من األبعاد املتداخلة يستوجب حتقيقها مواجهة خمتلف  

 : أبعاد التنمية املستدامةطلب األولامل
إن التنمية املستدامة مبفهومها الواسع تتعدى جمرد الربط بني االقتصاد والبيئة، بل هي جمموعة من األبعاد املرتابطة  

 :وفيما يلي توضيح هلذه األبعاد، البيئية والسياسية، االجتماعية، ا بينها وهي األبعاد االقتصاديةواملتداخلة فيم

 االقتصادي للتنمية املستدامة البعدالفرع األول: 
 البيئية التوازانت ابحلسبان األخذ مع االقتصادية التنمية تطوير على املستدامة التنمية االقتصادي تعمل للبعد وفقا 

 :1االقتصادي البعد حمور اآلتية العناصر البشرية، ومتثل للحياة والقاعدة األساس هي البيئة البعيد، ابعتبار املدى على
: من خالل هذا اجلانب يالحظ أن سكان الدول املتقدمة يستغلون حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية -2

املوارد الطبيعية يف العامل أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية، فعلى سبيل املثال قياسا على مستوى نصيب الفرد من 
 مرة.11أعلى منه يف اهلند بـــــ الوالايت املتحدة األمريكية استهالك الطاقة النامجة عن النفط والغاز يف

الغنية تتلخص يف إجراء ختفيضات متواصلة من املستدامة ابلنسبة للبلدان  : فالتنميةإيقاف تبديد املوارد الطبيعية -1
تغيري جذري يف أمناط  املبددة للطاقة واملوارد الطبيعية، لذلك جيب حتسني مستوى الكفاءة وإحداث ستهالكاال مستوايت

 البيئية إىل البلدان النامية. استغالل هذه املوارد، والتأك د من عدم تصدير الضغوط
املستدامة،  : تقع على البلدان الصناعية مسؤولية خاصة يف قيادة التنميةومعاجلته عن التلوثمسؤولية البلدان املتقدمة  -3

ألن استهالكها املرتاكم يف املاضي من املوارد الطبيعية مثل احملروقات )وابلتايل إسهامها يف مشكالت التلوث العاملي(، كان  
الصدارة يف  الغنية لديها املوارد املالية والتقنية والبشرية الكفيلة أبن حتتلهذا أن البلدان  كبريا بدرجة غري متناسبة؛ إضافة إىل

بتحويل اقتصادايهتا حنو محاية النظم الطبيعية والعمل هبا،  استخدام تكنولوجيات أنظف وتستخدم املوارد بكثافة أقل، والقيام
االجتماعية  لوصول إىل الفرص االقتصادية واخلدماتإىل حتقيق نوع من املساواة واملشاركة ل ويف هتيئة األسباب اليت ترمي

 .لتعزيز التنمية املستدامة يف البلدان األخرى والصدارة تعين أيضا توفري املوارد التقنية واملالية ،داخل جمتمعاهتا

                                                           
1
للموارد املتاحة، جامعة فرحات مداخلة ضمن امللتقى الدويل التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية ، مقاربة إقتصادية يف إشكالية املفاهيم واألبعاد التنمية املستدامة:بوعشة مبارك،  

 .91،95،91ص 1111عباس، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، سطيف، 
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 جعل فرص احلصول على املوارد واملنتجات واخلدماتأي  املساواة يف توزيع املوارد واملداخيل بني الشعوب: -5
متساوية بني أفراد اجملتمع الواحد، فاملساواة بني أفراد اجملتمع تعمل على تنشيط التنمية والنمو االقتصادي الضروريني لرفع 

 مستوايت املعيشة.
 حيرم سوف املوارد الطبيعية ستهالكا من املتقدمة الدول تقليل إن :الصناعية للبلدان النامية البلدان تبعية تقليص -4

 على عتماداال على يقوم تنمواي منطا تتبىن األخرية أن هذه على تنبغي وهكذا إيراداهتا. مصادر أهم من النامية الدول
 البينية وتشجيع التجارة اإلقليمي التعاون يف ابلتوسع يسمح مما االكتفاء الذايت، وأتمني احمللية القدرات لتنمية الذات
 رأس املال البشري واستعمال التكنولوجيات احملسنة. النامية وحتقيق استثمارات ضخمة يف للبلدان

األموال من اإلنفاق على  كما أن التنمية املستدامة جيب أن تعين يف مجيع البلدان حتويل  اإلنفاق العسكري: تقليص -6
شأنه إعادة ختصيص ولو جزء صغري  األمر الذي منالتنمية،  األغراض العسكرية وأمن الدولة إىل اإلنفاق على احتياجات

 من املوارد املخصصة لألغراض العسكرية لإلسراع ابلتنمية بشكل ملحوظ.
واليت تتجسد من خالل تكريس املوارد الطبيعية ألغراض التحسني املستمر  التنمية املستدامة لدى البلدان الفقرية: -2

ن هناك روابط وثيقة بني من أولوايت التنمية املستدامة، ألوية يف مستوايت املعيشة والتخفيف من عبء الفقر املطلق كأول
 والتبعية املطلقة للقوى الرأمسالية. ستعمارياالان والتخلف الناتج عن التاريخ الفقر وتدهور البيئة والنمو السريع للسك

  االجتماعي والثقايف للتنمية املستدامة : البعدالفرع الثاين
 هائي، ويهتم ابلعدالة االجتماعيةمباشر على اإلنسان فهو جوهر التنمية وهدفها الن يركز البعد االجتماعي بشكل 

ابجلوانب الثقافية أساسا ال ميكن  هتماماالاة يف الكم والنوع، كما يُّعد ومكافحة الفقر وتوزيع املوارد على قدر من املساو 
تتطلب عملية تغيري جوهرية يف احلياة الثقافية تؤدي إىل حتديث أتصيلي لثقافة  ة، فعملية التنميةإمهاله يف عملية التنمي

األمة، بشكل يضمن تواصل مكوانهتا واستيعاهبا للمستجدات اجلديدة والتفاعل معها دون أن تفقد خصوصيتها 
 احلضارية.

 :1البعد االجتماعي والثقايف للتنمية املستدامة عناصر أهم يلي وفيما 
تسعى التنمية املستدامة من خالل هذا البعد إىل تثبيت النمو السكاين من خالل  :مو والتوزيع السكاينضبط الن -2

ختفيض معدالت منو الوالدات، فالنمو املتزايد للسكان يؤدي إىل ضغوط حادة على املوارد الطبيعية احملدودة وعلى 
 .إمكانيات الدول وقدرهتا على توفري اخلدمات الالزمة للسكان

                                                           
 .90،91،ص مرجع سابقبوعشة مبارك،   1
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احلالية حنو توزيع املناطق  جتاهاتفاالمهما يف التنمية املستدامة،  يلعب توزيع السكان دورا :أمهية توزيع السكان -1
من تعداد  %19انتقال  1119احلضرية والسيما اكتظاظ املدن الكربى وما له من آاثر بيئية خطرية، فمن املتوقع حبلول 

 .1تعداد السكان يزداد عدد الفقراء فيها زدايداول النامية للعيش يف املدن، ومع السكان يف الد
حيث أن الرعاية الصحية  ،التعليم والتنمية املستدامة، كبري بني الصحة  رتباطاحيث أن هناك  الصحة والتعليم: -3

بعض األهداف اخلاصة ابلرعاية الصحية   10اجليدة تعترب من أهم مبادئ التنمية املستدامة، ولقد وضعت األجندة 
وضرورة توفري اخلدمات الصحية الضرورية يف املناطق الريفية.كما أن  ،كتقليص األخطار الصحية الناجتة عن التلوث البيئي

أن التعليم يتمحور حول ثالثة أهداف هي  10التعليم يعد من أهم متطلبات التنمية املستدامة وقد جاء يف األجندة 
 توجيه التعليم حنو التنمية املستدامة، وزايدة فرص التدريب، وزايدة النوعية العامة.  إعادة

 البيئي للتنمية املستدامة  البعد الفرع الثالث:
إن النظام املستدام بيئيا جيب أن حيافظ على قاعدة اثبتة من املوارد الطبيعية، ومحاية التنوع احليوي من خالل  

 :2فيما يلي تتمثل العناصر من جمموعة حول البيئي للتنمية املستدامة البعد ويتمحوراالستخدام األمثل هلا. 
ولقد جاء يف تقليص مساحة األراضي الزراعية،  إن تعرية الرتبة تؤدي إىل تقليص إنتاجيتها مما يؤدي إىل األراضي: -2

يد أتخذ بعني االعتبار قدرة األراضي على تزو ضرورة استخدام منهج متكامل إلدارة األنظمة البيئية واألراضي  10الوثيقة 
 ومحاية األراضي من التلوث والتصحر. ستنزافهااعملية التنمية ابملوارد وعدم 

من مساحة الكرة األرضية، وهذا ما جيعل إدارة  %91تشغل البحار واحمليطات ما نسبته : البحار واحمليطات واملياه -1
هذه املناطق من املهام الصعبة، وذلك راجع لتعقد األنظمة البيئية للمحيطات، كما أن النظام البيئي البحري يعاين العديد 

ط،  غالل املفر من املشاكل البيئية منها التلوث الصادر عن السواحل وتراجع اإلنتاجية البحرية ملصائد األمساك بسبب االست
 . ستخدامهااكما جيب صيانة املياه وحتسني 

االستخدام املكث ف للفحم احلجري والنفط وإنبعااثت الكربون الناتج عن  إن محاية املناخ من االحتباس احلراري: -3
 :3النشاط اإلنساين تسبب يف

 ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية؛ -
 زايدة مستوى سطح البحر؛ -

                                                           
  .01، ص 1119، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، عوب اإلفريقية يف ظل التطورات الدولية املعاصرةدور األمم املتحدة يف تنمية الشإبراهيم أمحد خليفة،  1

2
 .91،90، صمرجع سابقبوعشة مبارك،  

3 Beat Burgenmeier, politiques économiques du développement durable, 1er Édition, de Boeck Université 
Paris,2008, p.180.    
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 أمناط سقوط األمطار والغطاء النبايت؛تغيري  -
 .زايدة األشعة فوق البنفسجية -
من القضااي التنموية الرئيسية املرتبطة ابلتنوع  احليوي  محاية التنوع احليوي واالستخدام األمثل للموارد البيولوجية: -5

مسألة العدالة يف التوزيع، وذلك أن املوارد البيولوجية املستخدمة ألغراض تنموية واقتصادية جيب أن توزع ابلتساوي 
هي األمهية و ة، األمهية االقتصادي وبعدالة على اجلهات اليت قامت بتطويرها؛ إال أن للتنوع احليوي أمهية أخرى تفوق

العلمية والتارخيية فكل هذه الكائنات هي نتيجة سلسلة طويلة من التطورات العضوية مر ت عرب ماليني السنني، ويقوم 
  .1اإلنسان اآلن ابلقضاء على التنوع الطبيعي والتوازن البيئي بسبب سياساته التنموية اخلاطئة

 البعد السياسي للتنمية املستدامة  الفرع الرابع:
البعد احملوري الذي مل يُتناول ابألمهية يف التحليل التكاملي للتنمية املستدامة، والذي يتجسد يف احلكم الراشد  وهو 

وإدارة احلياة السياسية سواء على الصعيد الوطين أو الدويل، هذه اإلدارة تضمن الشفافية واملشاركة يف اختاذ القرارات 
ساهم بفعالية يف جتسيد تنامي الثقة واملصداقية، وتوايل السيادة واالستقاللية للمجتمع أبجياله املتالحقة، فهذا البعد يو 

 .2على مستوى البعد االقتصادي، االجتماعي، الثقايف والبيئي ستدامةاالمعايري 

 : إشكاالت التنمية املستدامةالثاينطلب امل
الدولية، اإلقليمية واحمللية، واملنظمات الدولية  تهليا  او رغم اجلهود املبذولة من قبل دول العامل املتقدمة والنامية  

احلكومية وغري احلكومية الرامية إىل حتقيق ودعم التنمية املستدامة؛ إال  أن هناك بعض العراقيل والتحدايت اليت تعرتض 
 سبيل هذه اجلهود. 

 معوقات التنمية املستدامة  الفرع األول:
يف جمال العمل  0551أعقبت إعالن ريودجيانريو عام  على الرغم من التقدم الكبري الذي حصل خالل الفرتة اليت 

وبرامج التنمية  البيئي ومسرية التنمية املستدامة، إال أن هناك بعض املعوقات اليت واجهت العديد من الدول يف تبين  خطط
 :3من أمهها ما يلياملستدامة، كان 

                                                           
 .111، ص1111"، دار األهلية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، العامل ليس للبيع "خماطر العوملة على التنمية املستدامةابرتر حممد علي وردم،  1
تنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة ، مداخلة ضمن امللتقى الدويل الالتنمية الشاملة املستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البرتولية يف اجلزائرصاحلي صاحل، 2

 .191، ص1111طيف، فرحات عباس، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، س
  .119-105، ص 1119حسين، حممود حامد حممود، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، ، ترمجة حممود حسم التنمية االقتصاديةميشيل تودارو،   3
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املعضالت الص حية واالجتماعية، لذلك على اجملتمعات الوطنية والدولية أن تضع  الفقر الذي هو أساس لكثري من -
 على هذه املشاكل.  السياسات التنموية وخطط اإلصالح االقتصادي اليت تقضي

 البيئة وسالمتها، ولذلك البد من تنفيذ القراراتاليت تؤثر أيضا على واالحتالل األجنيب و  احلروب واملنازعات املسلحة -
وجتر م تلويث البيئة، ومراعاة الكرامة اإلنسانية  الدولية الداعية إىل إهناء االحتالل األجنيب ووضع تشريعات والتزامات حتر م

 طبقاً للقوانني الدولية؛
املعيشية يف املناطق العشوائية وتزايد الطلب النامية وتدهور األحوال  التضخم السكاين غري الرشيد، وخاصة يف الدول -

 واخلدمات الصحية واالجتماعية؛ على املوارد
استنزافها لدعم أمناط اإلنتاج واالستهالك احلالية، مما يزيد يف نضوب قاعدة  تدهور قاعدة املوارد الطبيعية واستمرار -

 امية؛الطبيعية وإعاقة حتقيق التنمية املستدامة يف الدول الن املوارد
 .وخططها؛ التقنيات احلديثة واخلربات الفنية الالزمة لتنفيذ برامج التنمية املستدامة عدم توفر -
ابلتزاماهتا حيال قضااي البيئة العاملية، ومشاركة اجملتمع  الوفاءنقص اخلربات الالزمة لدى الدول النامية للتمكن من  -

 القضااي؛لوضع احللول هلذه  الدويل يف اجلهود الرامية
الفساد االقتصادي، االجتماعي واإلداري واملتمثل أساسا يف هدر املدخرات، وضعف االستثمار الداخلي وارتفاع أعباء  -

الديون اخلارجية والفجوة الكبرية بني الدول املتقدمة والنامية، يف ظل عوملة التجارة والتمويل وتدفق املعلومات، كذلك 
 ؛1عيشةتدهور مستوايت امل

املديونية،  إىل إضافة التنمية عملية أمام عائق الذي يشكل األمرالنامية،  الدول معظم يف السياسي االستقرار توافر دمع -
 عرضة جيعله مما النامية، الدول سكان عدد هلذه الدول، الفقر، البطالة، ارتفاع والطبيعية البيئية الثروات استنزاف وكذا

 للتوتر السياسي.

 حتدايت التنمية املستدامة الفرع الثاين:
اليت تواجه معظم دول العامل على  10لقد أصبحت محاية البيئة والقضاء على الفقر من أكرب حتدايت القرن  

لتنمية املستدامة يف اختالف درجة تطورها حنو حتقيق التنمية املستدامة، ابإلضافة إىل وجود عدة حتدايت تُعيق مسرية ا
 يلي:  نذكر منها ماهذه الدول، 

                                                           
جامعة  ، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة،البعد البيئي إلسرتاتيجية التنمية املستدامةسنوسي زوليخة، بوزاين الرمحاين هاجر،  1

 .019، ص 1111طيف، فرحات عباس، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، س
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املقدم  لتحقيق التنمية املستدامة يف الدول النامية، والتزام الدول الصناعية بزايدة الدعم إجياد مصادر التمويل الالزمة -
 ؛ 1منها للدول النامية، ابإلضافة إىل التزام املنظمات واهليآت الدولية بتمويل التنمية يف هذه األخرية

واإلقليمية والوطنية واملنظمات  والتعليمية للشعوب األقل منواً، فالدول واجملتمعات احملليةالتنموية والصحية  إعداد الربامج -
ذات االختصاص تشرتك يف املسؤولية، وهي مطالبة ابملسامهة يف وضع اخلطط والسياسات الفاعلة يف هذا اجملال لتحقيق 

 التنمية املستدامة؛
جنيب، من خالل إجياد شراكة حقيقية بني الدول الصناعية والدول حتقيق التكامل وتشجيع االستثمار الداخلي واأل -

 العاملية؛ ملنتجاهتا، للمنافسة يف األسواق احمللية والعاملية بواسطة منظمة التجارة النامية وحتقيق فرص أفضل
 ؛2املباشرة إجياد وسائل متويل جديدة لدعم جهود التنمية يف الدول النامية، مثل تشجيع االستثمارات األجنبية -
العمل العلمي ابعتباره من أسباب التطوير التنموي  نقل وتطوير التقنيات احلديثة املالئمة للبيئة، وتوفري إمكانيات -

العمل يف هذا  بنشر الوعي أبمهية البحث العلمي يف جماالت التنمية املستدامة، وتطوير وسائل واستمراره، ويرتبط ذلك
 وبتكلفة أقل؛ إىل مراحل متقدمة من الرقي والتنمية يف أسرع وقت ممكناجملال، وبذلك نقل اجملتمع 

اتية الثقافية،  - محاية الرتاث احلضاري الذي له دور أساسي يف عملية التنمية املستدامة، لكونه يسهم يف أتكيد الذ 
دفعة ذاتية أقوى يف  ومينح العمل التنموي ويساعد على بناء الشخصية املستقلة للمجتمع، وحيافظ على خصوصياهتا،

 الدفاع عن الشخصية الوطنية؛ 
واملؤسسات االقتصادية الدولية، وتعزيز اجلهود اليت  أتمني مشاركة كاملة وفع الة للدول النامية داخل مراكز اختاذ القرار -

النامية من رفع  ك ن الدولالعاملي أكثر شفافية وإنصافاً واحرتاماً للقوانني املعمول هبا على حنو مي هتدف إىل جعل االقتصاد
 التحدايت اليت تواجهها بسبب العوملة.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .051-059، ص 1119، دار املعرفة اجلامعية، التنمية االقتصادية دراسات نظرية وتطبيقيةحممد عبد العزيز عجمية، إميان عطية انصف،  1
 .911، ص مرجع سابق. ميشيل تودارو،  2
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 سالميالث: التنمية املستدامة يف الفكر اإلاملبحث الث
 إالقد مؤمتر قمة األرض يف مدينة ري ودي جانريو، عندما عُ املستدامة يف املفاهيم الوضعية  لقد برز مفهوم التنمية 
ويف يد  الساعةقامت  إذا"، فيقول عليه الصالة والسالم املفهوم اإلشارة إىل هذان له السبق يف كا  اإلسالميالفكر  أن

 أول اإلسالم أن إىلفهذا احلديث النبوي الشريف يشري "؛ جرأذلك بال تقوم حىت يغرسها فله  أنفسيلة فاستطاع  أحدكم
سنحاول يف . لذلك احلاضرة األجيالكما هو حق ،ميةالقادمة ابحلياة الكر  األجيالعرتاف حبقوق ضرورة اإل إىلمن دعا 

هذا املبحث التطرق إىل مفهوم التنمية املستدامة يف الفكر اإلسالمي،  والتعرف على خصوصية هذا الفكر يف حتديد هذا 
 من أحاديث. املفهوم استنادا إىل ما جاء يف القران الكرمي من آايت وإىل ما ورد يف السنة النبوية الشريفة

 املطلب األول: التنمية املستدامة يف الفكر اإلسالمي، املفهوم، الركائز واخلصائص
سنتناول يف هذا املطلب ما جاء يف الفكر اإلسالمي حول مفهوم التنمية املستدامة وركائز هذه التنمية، ابإلضافة إىل  

 .خصائصها

 التنمية املستدامة يف الفكر اإلسالميمفهوم الفرع األول:  
ابإلضافة إىل خمتلف التعاريف اليت وردت للتنمية املستدامة  ،سنتناول يف هذا الفرع مفهوم التنمية يف الفكر اإلسالمي 

 يف الفكر اإلسالمي.
لفظ التنمية حتت مصطلحي العمارة  اإلسالميونلقد تناول الفقهاء واملفكرون   :التنمية يف الفكر اإلسالمي تعريف -2

تعين العمل بشرع هللا تعاىل لتحقيق الكفاية والكفاءة للجميع ارة العمف ،اللذين يدالن على مضمون التنمية ،والتمكني
ابعتباره وقد ركز اإلسالم على اإلنسان ، لكل ما سخره هللا لنا من موارد األمثلللوصول لنمو مستمر وذلك ابالستخدام 

يف كما ارتبطت التنمية ؛  هذا الكون القادر على إحداث التغيري والتطويربوصفه الكائن الوحيد يف ، و حمور التنمية وهدفها
 .إسرافاحلميدة من عدل ومساواة وعدم  واألخالقالقيم اإلسالم مبنظومة 

وبشكل مستمر وشامل  ،األحسنحنو  اإلمكانتغيري قدر التطوير و التعين عملية  اإلسالمي التنمية يف الفكرإن  
ضمن  األمر أويلبرعاية  األرضحتقيقا ملقصد الشارع من االستخالف يف  ،واملعنويةومهاراته املادية  اإلنسانللقدرات 
 .التبعية أنواعبعيدا عن أي نوع من  أمميوتكامل  إقليميتعاون 
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، كما حتكم سواء املادية او املعنوية ،كاانتهالتنمية يف الفكر اإلسالمي هي عملية مشولية تراعي قدرات الفرد وإمف 
عن التنمية  التنمية يف الفكر اإلسالمي التنمية يف الفكر اإلسالمي جمموعة من الضوابط األخالقية والشرعية وهذا ما مييز 

 .صورة يف زايدة اإلنتاج وتنميتهاجلانب املادي الذي يراعي التنمية االقتصادية احملعلى الذي يركز  يف املفهوم الوضعي
فها عر  يُ  أنتعريف التنمية املستدامة وتطبيقها قبل  اإلسالملقد سبق  املستدامة يف الفكر اإلسالمي:تعريف التنمية  -1

وتطبيقا لذلك حث  .حلاضرةا األجيالهلا حق يف ثروات  اإلسالمي فكرالقادمة يف ال فاألجيالالغرب بعشرات القرون، 
تذرهم  أنمن  خرير  أغنياءتذر ورثتك  إنإنك ))ال فقراء ففي احلديث الشريف أغنياء أوالدهمعلى ترك  اآلابء اإلسالم

  ، أخرجه النسائي.((عالة يتكففون الناس
يف الفكر اإلسالمي  املستدامةالتنمية أن " :من بني التعاريف اليت وردت للتنمية املستدامة يف الفكر اإلسالمي هيو  

ة، مبا يف ذلك حق اإلنسان أن يكون له نصيب روحي وأ ةماديبشرية حاليا ومستقبال، سواء أكانت هي توفري متطلبات ال
عن التنمية اإلسالمي  يف الفكر املستدامةختتلف فيه التنمية ، وهذا بُعد مهم ؛ةواالجتماعي ةلثقافياخلُلقية وا من التنمية
  .1"يف الفكر الوضعي املستدامة

من خالل تفعيل مجيع املوارد البشرية واملادية لتحقيق  األرضعمارة "يقصد ابلتنمية املستدامة يف الفكر اإلسالمي   
واليت تتحقق فيها السعادة  ،اآلخرةوترشيدها ابلتذكر الدائم للحياة  واألخالقيةواملادية  حيةالرو  أببعادهاالسعادة الدنيوية 

االرتقاء بنوعية احلياة من خالل زايدة الدخل ونشر التعليم وتوفري اخلدمات مة تعين دوم، فالتنمية املستداواأل األكمل
 .2"الصحية ومكافحة الفقر واحلفاظ على البيئة وتوفري تكافؤ الفرص واحلفاظ على احلرايت وغرس القيم املعتقدات

عقيدة التوحيد والربوبية - اإلسالموالتمسك بعقيدة  األرضطلب عمارة " أهناتعرف التنمية املستدامة على كما  
الكسب احلالل يف  إىلالذي يؤدي  اجياإلنت ابلنشاطالقيام ، و وفق شرع هللا األرضلب عمارة طيف  -واالستخالف

 .3"اإلسالميةوالتقوى وسيادة القيم  اإلميانمنا  اقتصادي واجتماعي يتوفر فيه 
 التنمية أبعادالتوازن بني  حتقيق ، تعمل علىاألبعادهي عملية متعددة  إسالميةالتنمية املستدامة من وجهة نظر إن  

البشرية  واألنشطةللموارد  األمثلاالستغالل  إىل، وهتدف أخرىاالقتصادية واالجتماعية من جهة والبعد البيئي من جهة 
يف  ويلتزمها دون حق ملكيتها، له حق االنتفاع مبوارد األرضمستخلف يف  اإلنسان أنيؤكد  . هذا التعريفالقائمة عليها

                                                           
األمانة العامة ، الندوة العلمية الدولية الثالثة للحديث الشريف حول : القيم احلضارية يف السنة النبوية ركائز التنمية املستدامة ومحاية البيئة يف السنة النبوية،حممد عبد القادر الفقي،  1

 www.nabialrahma.com .متوفر على املوقع التايل:  .1لندوة احلديث ص
 .51ص، جامعة االمارات العربية املتحدة، 1111، 9العدد  11، جملة العلوم االجتماعية، جملد اإلسالمي للوقفالدور التنموي يوسف خليفة اليوسف،  2
 .099، ص1101ديسمرب 11،19، جامعة قاملة اإلسالمي، ملتقى حول مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالميالتنمية املستدامة يف ملنهج صليحة عشي،  3

http://www.nabialrahma.com/


 ................................................الفصل الثاني: اإلطار النظري للتنمية املستدامة وعالقتها بالوقف..................

 

60 
 

حق  إهداريراعى يف عملية التنمية االستجابة حلاجات احلاضر دون  أن قران والسنة النبوية الشريفة علىال أبحكامتنميتها 
 .1بشرلل جلوانب الكمية والنوعيةاالرتفاع اب إىل، ووصوال الالحقة األجيال
 املستدامة يف الفكر اإلسالمي هي:من خالل هذه التعاريف يتضح أن التنمية  
 عملية متعددة األبعاد، تدمج بني األبعاد االقتصادية، االجتماعية والبيئية؛ -
 ألمثل للموارد؛اهتدف إىل االستغالل عملية  -
 االهتمام ابألجيال الالحقة؛ -
 ؛االرتقاء ابجلوانب املادية والروحية لإلنسان -
ر اإلسالمي إىل جمموعة من الضوابط الشرعية اليت تكفل استدامتها، وحتول دون ختضع التنمية املستدامة يف الفك -

 احنرافها عن املسار الصحيح الذي يتماشى مع العقيدة اإلسالمية. 

 ركائز التنمية املستدامة يف الفكر اإلسالميالفرع الثاين: 
أهم ، ولعل الضرورية لضمان حتقيقها واستدامتهاموعة من الركائز على جم تقوم التنمية املستدامة يف الفكر اإلسالمي 

 :2وابرز هذه الركائز هي
بل اعترب ، واإلنتاجمل يكتف ابحلث على العمل  سالماإل أنحيث  مرتبة العبادة: إىلاالرتفاع ابلتنمية واستدامتها  -2

الة والسالم : لقوله عليه الص ،واآلخرةالصاحل يف الدنيا  لفرد قريب من هللا ومثاب يف عملهن اأو  ،العمل يف ذاته عبادة
 أفضلبل هو  ،هو فريضة وعبادة اإلسالمياالقتصادي فكر لتنمية واستدامتها يف الاحتقيق  ، لذلك فإن ((العمل عبادة))

الفرد املسلم ومدى تقربه  إىلالتنمية املستدامة يف خمتلف صورها لتعمري الدنيا، يرجع  أبسباب األخذن إضروب العبادة، و 
العمل والتنمية  إىلعمر بن اخلطاب  جاء يف نظرةمع وفق الضوابط الشرعية، ولقد والعمل يف خدمة اجملت ،من هللا تعاىل

 "؛مبحمد منا يوم القيامة أوىلعمال وجئنا بغري عمل، فهم ابأل األعاجموهللا لئن جاءت " :واستدامتها بقوله
التنمية،  أنواعخمتلف  إحداثيف كل الوسائل اليت ميكن من خالهلا  اإلسالميف  األرضتتمثل عمارة عمارة األرض:  -1

متثل اهلدف الرئيسي للتنمية املستدامة،  األرضعمارة  أنروحية، كما أو  صحية، زراعية، صناعية، سواء كانت اقتصادية

                                                           
،  مداخلة ضمن املؤمتر 1115،1121املسيلة الفرتة بني ، أمهية الزكاة يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر،دراسة حالة صندوق زكاة لوالية فراحتية العيد، مهديد فاطمة الزهراء 1

ة يف اجلزائر ، البليدة، ، خمرب التنمية االقتصادية والبشري1101ماي  11،10العلمي الدويل الثاين حول دور التمويل اإلسالمي غري الرحبي )الزكاة والوقف يف حتقيق التنمية املستدامة(، 
 .1ص ،اجلزائر

، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي، قاملة، اجلزائر، ركائز التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالميلبالع، معز هلل صاحل امحد ا 2
 .099-095، ص1101ديسمرب 
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، وخالفته كي يضطلع بثالث مهام رئيسية هي عبادة هللال اإلنسانغاية دينية ومقصدا شرعيا، فاهلل خلق  افضال عن كوهن
 ؛يف األرض، وعمارة األرض

من  األولواملستفيد  املستدامة، للتنمية أساسيةواعتربه ركيزة  ابإلنسان اإلسالميقد اهتم الفكر ل االهتمام ابإلنسان: -3
 أهموبتنمية قدراته ابعتباره وجب االهتمام به  ة وغايتها والقائم هبا، لذلكبرانمج التنمي أساسهو  فاإلنسان ،عوائدها

  ؛عنصر من عناصر البيئة
 رمصاد توفريو  جلإلنتا املوارد الطبيعية الالزمة  محاية إىلحتتاج التنمية املستدامة محاية املوارد الطبيعية وصيانتها:  -5

ن عدم توفري مثل هذه إو  ؛احليوانية الثروة، مصادر املياه، وتتمثل هذه املوارد يف الرتبة الصاحلة للزراعة ،ومواد البناء ،الطاقة
 لذلك وجب ترشيد استهالك هذه، األساسيةية ويف بعض اخلدمات ذغيف األ صنق إىليؤدي يف املستقبل  املوارد قد

 ها؛واإلسراف يف استخدامتفريط وعدم اإلفراط وال احملافظة على هذه املوارد على اإلسالمي الفكرلقد حث ، و املوارد
ودوام  اإلسالميهم ضماانت حتقيق التنمية يف الفكر أمن  إنالتنمية ومعاجلة معوقاهتا:  أبولوايتااللتزام  -4

ن الضرورايت ليست يف إ، حىت مي احلاجيات على التحسيناتدهي تقدمي الضرورايت على احلاجيات وتق، استمراريتها
 .وابملثل احلاجيات والتحسينات ،األهم الضروري مراعاةمرتبة واحدة بل جيب 

 الفرع الثالث: خصائص التنمية املستدامة يف الفكر اإلسالمي
 :1أمههابعدة خصائص املستدامة يف الفكر اإلسالمي تتميز التنمية      

الفكر اإلسالمي ال يعرف الفصل بني ما هو مادي وما هو روحي، حيث ال ميكن معاجلة قضااي  إن الشمول: -2
 يقتضي حتقيق مجيع االحتياجات فكر اإلسالميفإن مبدأ الشمول يف ال التنمية بعيدا عن التوجهات العقائدية، وابلتايل

لة املستدامة يدعو إىل إقامة عدالة اجتماعية شاماإلسالم يف منهجه لتحقيق التنمية فالبشرية كافة مبختلف أبعادها، 
 ؛1دون الفصل بينهماالروحية  معتتساوى فيها الناحية املادية 

التنمية، من خالل حتقيق التوازن  مجيع أبعاد ق التوازن بنييتحقب هتتم التنمية املستدامة يف الفكر اإلسالمي التوازن: -1
بني  التوازن ، ابإلضافة إىل حتقيقةواألخالقينب الروحية والعقائدية بني اجلواوكذلك  ،االقتصاديةو  ةاجلوانب املادي بني
 ؛لقطاعات االقتصاديةا

                                                           
1
ملتقى سلوك املؤسسة  االقتصادية يف ظل رهاانت التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية،كلية العلوم  مداخلة ضمن ،اإلسالميالتنمية املستدامة من منظور االقتصاد السعيد دراجي،  

 .9ص اجلزائر، ورقلة،، جامعة قاصدي مرابح، 1101نوفمرب  11،10االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،
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املساواة والتكافل االجتماعي، ، احلرية، حتقيق العدالة مبدأ علىاملستدامة يف الفكر اإلسالمي ترتكز التنمية  العدالة: -3
 آلياتكما حترص على حتقيق العدالة يف التوزيع وفق   ،حسب حاجاتهي تضمن حد الكفاية لكل فرد من اجملتمع هف

 ؛تضمن حقوق الفقري والغين على حد سواء
ذلك فيما يعرف و ، غريهواجتاه شيء، فالفرد مسؤول اجتاه نفسه  إن املسؤولية يف اإلسالم واضحة يف كل :املسؤولية -5

من  غريها وأأو قانونية  نظمها ديننا احلنيف بضوابط ليضمن متام صحة تلك التصرفات سواء مالية اليتو  ،بواجبات املسلم
ة أيضا ضوابط لتنظم وجعل هلذه املسؤولي ،حمتاجنية اجتاه اجملتمع كافة من فقراء و كما جعل  للدولة مسؤولي؛  اجملاالت

 ؛1مالعالقة بينه
 األغنياءجمرد فرض واجبات حمددة على  اإلسالمي ليست فكراملسؤولية يف ال مبدأالرئيسية من  الغاية إن :الكفاية -4

وجوده جيعل التنمية  ستمراران ، حيث أخطر مرض اجتماعيأالفقر الذي هو  هي القضاء على وإمنا ،ملصلحة الفقراء
 ؛جمرد وهم

مل خيلق  فاإلنسان اإلنسان، كرميوت رفاهية اجملتمع حتقيق إىلاملستدامة يف الفكر اإلسالمي  تسعى التنمية :نسانيةاإل -6
رسالة رابنية يقوم هبا يف  لتأديةخلق  إمنا ،األخرىاالقتصادية  األنظمةمثلما تتضمنه اديولوجيات  ،والشرب فقط لألكل

 .أرضههذا الكون، ويكون حبق خليفة هلل تعاىل يف 

 والسنة النبوية الشريفةاملطلب الثاين: التنمية املستدامة يف القران الكرمي 
حتث على ديث النبوية الشريفة اليت ألحالقد ورد يف القران الكرمي والسنة النبوية الشريفة العديد من اآلايت الكرمية وا 

 التنمية املستدامة وضرورة احملافظة على البيئة، وتضع الضوابط واألحكام الضرورية لذلك.

 ن الكرميرآالق الفرع األول: التنمية املستدامة يف
لقد وردت يف القران الكرمي العديد من اآلايت اليت تدل على ضرورة حتقيق التنمية املستدامة وميكن إيراد بعضها فيما  
 األرضمن  أنشاكمهو  ﴿:فقال سبحانه وتعاىل ،ذلكث القران الكرمي على ح ففي ضرورة عمارة األرض وتنميتها :يلي

لعمارهتا وزراعتها  األرضقد خلق لكم و  ،أي جعلكم سكاهنا وعمارها [90يةاآل :هودسورة ] واستعمركم فيها﴾
فيها،  والقدرة على التحكم ،الطبيعة املوارد على السيطرةحق  لإلنسانجعل هللا سبحانه وتعاىل  ، كمااستخراج معادهناو 

 [01 اآلية :األعراف سورةجعلنا لكم معايش قليال ما تشكرون﴾]رض و ولقد مكاانكم يف األ﴿لقوله تعاىل:

                                                           
1
تونس،  ، صفاقس،اإلسالميةامللتقى الدويل الثاين حول املالية ، مداخلة ضمن ةن لتحقيق التنمية املستدامأداات الزكاة و الوقفواسيين حمجوب عراييب، أمحد بوثلجة، فارس مسدور،  

 .9ص ،1101جوان  19،11
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لقوله تعاىل  ،لعبث وإضاعة الوقت فيما ال ينفعوهذا االستخالف ال جمال فيه لفاإلنسان مستخلف يف األرض      
اكم عبثا وأنكم إلينا ال أفحسبتم أمنا خلقن﴿: وله تعاىل، وق[19ية اآل القيامة:سورة ] ﴿أحيسب اإلنسان أن  يرتك سدى﴾

 .[009ية: اآلاملؤمنونسورة ترجعون﴾]
﴾ ]سورة زائنه وما نن زله إال بقدر معلوممفهوم حمدودية املوارد وردت اآلايت التالية :﴿وإن مـن شـيٍء إال عنـدان خـويف   

كلوا وارعوا أنعامكم إن يف ذلك ألية   ﴿ ويف احلث على ضرورة محاية املوارد الطبيعية يقول هللا تعاىل ،[ 10احلجر : اآلية
ولقد هنى القران الكرمي عن اإلسراف والتبذير يف استعمال ما أنعم هللا به على  .[99سورة طه : اآلية ] ﴾ألويل النهى

اي بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال  ﴿اإلنسان من موارد وضرورة احملافظة عليها، يقول هللا تعاىل: 
املسرفني  أمرا هللا وأطيعون  وال تطيعوا فاتقو  ﴿، وقال تعاىل: [10 سورة األعراف اآلية] تسرفوا إنه ال حيب املسرفني﴾

ُدوَن يف األالذين يـُف   سبحانه  عندما يقول. و [091،090،091 سورة  الشعراء: اآلايت:] ﴾رض وال يصلحونس 
فهذا هو حق االنتفاع الذي هو أمانة يف عنق اإلنسان ، [11سورة النازعات: اآلية ]:﴿متاعا لكم وألنعامكم﴾وتعاىل

أن هذا احلق خيص عليه أن حيافظ عليها ويضمن انتقاهلا من جيل إىل آخر. فحينما نقول من جيل آلخر، فهذا ال يعين 
رض وما من دابة يف األ ﴿:يقول سبحانه وتعاىل، بل إنه خيص أجيال الكائنات احلية جبميع أنواعها ،فقط أجيال البشر

وهذا يعين أن مجيع الكائنات احلية هلا حق االنتفاع ، [11يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ﴾]سورة األنعام: اآلية  وال طائر
من خريات األرض. غري أن هذا احلق لن يكون ممكنًا إال إذا أدى اإلنسان األمانة املتمثلة يف ضمان انتقال االنتفاع عرب 

 .ي يعين أن على هذا اإلنسان بذل املزيد من اجلهود حلماية وصيانة مصادر االنتفاعالعصور واألجيال، الشيء الذ

 الفرع الثاين: التنمية املستدامة يف السنة النبوية الشريفة
السنة النبوية  لتحقيق التنمية املستدامة ومحاية البيئة، كما حثت أحكامقواعد و  الشريفة السنة النبوية وردت يف لقد 

السنة النبوية أساليب الثواب  ولقد جاء يف التنمية املتكاملة مبختلف صورها، الشريفة على ضرورة العمل وحتقيق
ذلك إىل جعل أخالقيات التعامل مع البيئة سلوكا محيدا جيب أن  ىوالعقاب للمسيئني هلا، بل تعد   ،للمحسنني للبيئة
 .يلتزم به املسلم

ومحاية البيئة  1بعض األحاديث اليت وردت يف السنة النبوية الشريفة حول ضرورة حتقيق التنمية املستدامة ويف ما يلي     
ورد يف السنة النبوية الشريفة ، اليت متثل اهلدف الرئيسي للتنمية املستدامةوتنميتها، و ففي ضرورة عمارة األرض منها: 

البخاري عن  روى. والزرع الغرس والتشجرياحلث على في فالعديد من األحاديث الشريفة اليت حتث على عمارة األرض، 

                                                           
1
 .01،99مرجع سابق، ص حممد عبد القادر الفقي، 



 ................................................الفصل الثاني: اإلطار النظري للتنمية املستدامة وعالقتها بالوقف..................

 

64 
 

إن قامت الساعة، ويف يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أال ))قال: صلى هللا عليه وسلم رسول هللا أن  ،أنس رضي هللا عنه
 من مسلمما )) :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال ،عن أنس رضي هللا عنهو  ،((، فليغرسهاتقوم حىت يغرسها

املاء جاء  أمهيةعلى  التأكيدويف  .((به صدقة أو هبيمةر، إالَّ كان له نسانأو إ طريمنه  كلفيأزرعا ، أو يـَز رَُع غرسايَغر ُس 
َأن مما يلحق املؤمن من عمله )): الرسول علية الصالة والسالم قال أنن أيب هريرة رضي هللا عنه عيف السنة النبوية 
أو بيتا البن السبيل بناه، أو  ،ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه ،علما علمه ونشره، وولدا صاحلا تركه :وحسناته بعد موته

وزراعتها  األراضيوعن ضرورة استثمار  .((لحقه من بـَع د موتهت ،أو صدقة أخرجها من ماله يف  صحته وحياته ،هنرا أجراه
، أو ليمنحها أخاه، فـَل يَـز َرع َها من كانت له أرض ))قال النيب صلى هللا عليه وسلم:  قال: أنه ،جابر رضي هللا عنه ورد عن

عائشة رضي  فعن ،او احملافظة عليه ،ضيااألر  ضرورة إصالحكما حثت السنة النبوية على  .((فإن أىب فليمسك أرضه
وذلك ملا له من أثر يف ، ((امن أعمر أرضا ليست ألحد فهو أحق هب)) :قال أنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم، هللا عنها

 . ركها وتعرضها للتصحاحملافظة على الرتبة ومنع تفك  زايدة اإلنتاج الزراعي واحليواين، فضال عن دوره يف 
 )): فعن املقدام رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ،العملحثت السنة  النبوية على ضرورة ولقد  

، ((ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن أيكل من عمل يده، وإن نيب هللا داود عليه السالم كان أيكل من عمل يده
لم الرسول عليه الصالة والسالم عليه فلمس يده قصة الرسول عليه الصالة والسالم مع صاحب اليد اخلشنة عندما س  و 

 .((ه اليد لن متسها النارذه إنهذه اليد اليت حيبها هللا  إن ))اخلشنة فقال له عليه الصالة والسالم 
واهتمت به وبتنمية  ته،قيم علتوأ برامج التنمية املستدامةولقد اهتمت السنة النبوية ابإلنسان ابعتباره أساس  

أهم عنصر من عناصر البيئة، بل إن البيئة نفسها مسخرة خلدمته، وهو خليفة هللا يف األرض دون غريه  قدراته، ابعتباره
حىت لغري املسلمني، فعن أيب  ة على حرمة الدماءنبويال سنةال أكدت ففي جمال احملافظة على النفس. سائر املخلوقات من

ذمة رسوله، فقد أخفر مة هللا و ذنفسا معاهدة له قتل من أال  ))عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ، هريرة رضي هللا عنه
ة على ضرورة نبويال سنةحثت ال كما وقد،  ((، وإن رحيها ليوجد من مسرية سبعني خريفابذمة هللا، فال يـُرَح رائحة اجلنة

ما آمن يب  )): صلى هللا عليه وسلمقال النيب  قال: ،هللا عنهعن أنس بن مالك رضي فاإلنسان،  أبخيه اإلنساناهتمام 
 .((به من ابت شبعان وجاره جائع إىل جنبه، وهو يعلم

أحد أسباب التدهور البيئي، فاجلائع ال يستطيع أن يفلح  ابعتباره كما اهتمت السنة النبوية الشريفة مبحاربة الفقر 
ىل مكافحة الفقر بتوفري أدوات اإلنتاج وحتقيق التكافل االجتماعي صلى هللا عليه وسلم إالرسول قد دعا و  أرضا،

 )) صلى هللا عليه وسلم:قال رسول هللا قال:  ،فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما. واإلحسان إىل الفقراء
هبا دخله هللا أإال  ،وتصديق موعدها ،يعمل خبصلة منها رجاء ثواهبا ز، ما من عامل ـأربعون خصلة أعالهن منيحة العن
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رن جارة جلارهتا، اي نساء املسلمات، ال حتق   )) عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: عن أيب هريرة رضي هللا عنه،و  .((اجلنة
 .((رسن شاةولو فَ 
يف استنزاف  اإلسراف أنكما ،  ةلتحقيق التنمية املستدام أساسيا أمرايعد  وصيانتهااحملافظة على املوارد  وملا كانت  

قد ربطت السنة النبوية الشريفة بني التنمية املستدامة واحملافظة على البيئة ورعايتها، فإهدارا لنعم هللا عز وجل، املوارد هو 
كما ربطت بينهما وبني اإلميان، فجعلت إماطة األذى من الطريق شعبة من شعب اإلميان، واإلحسان إىل أحياء البيئة 

محاية من النصوص اليت حتث على  ومن الفوز برضوان هللا وجنته، واإلساءة إليها توجب دخول املسيء النار. مدعاة إىل
من قطع سدرة صوب هللا )): قالرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن عبد هللا بن ُحبشي عن ها، انه وصيانت املوارد الطبيعية
؛ حيث إن املاء النجس ال تهحفاظا على سالماملاء هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن تلويث  كما ،((رأسه يف النار

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه "هنى أن  ،عن جابر رضي هللا عنهيستفاد منه يف طهارة أو شرب أو غري ذلك. ف
كان النيب "ر؛ فعن ابن جرب قال: مسعت أنسا يقول: اهلد كما هنى الرسول عليه الصالة والسالم عن"،  يُبال يف املاء الراكد

احملافظة على الطبيعة يف جمال و  ."أمداد، ويتوضأ ابملد  ة ابلصاع إىل مخس - أو كان يغتسل - يغسلصلى هللا عليه وسلم 
  .((األذى عن الطريق صدقة يطمت))عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: والنظافة، 

يف جمال احملافظة على التنوع احليوي دعت السنة النبوية إىل عدم إفناء أمم الطري واحليوان، نظرا ألمهية ذلك يف حتقيق و 
 ،نزل نيب من األنبياء حتت شجرة)) :أن رسول هللا صلى هللا عيه وسلم قالرضي هللا عنه عن أيب هريرة فالتوازن البيئي، 

ويف الرفق  .((منلة واحدة إليه فهالفأوحى هللا  ،مث أمر ببيتها فأحرق ابلنار ،فأمر جبهازه فأخرج من حتتها ،فلدغته منلة
اتقوا هللا يف )) :عن سهل بن احلنظلية قال: مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببعري قد حلق ظهره ببطنه فقالن، ابحليوا

             ..((وكلوها صاحلة ،صاحلةهذه البهائم املعجمة فاركبوها 

 : التنمية املستدامة يف الفكر اإلسالمي، األسس واألبعادالثاملطلب الث
 يلي: فيمانذكرها جمموعة من األسس واألبعاد تتمثل  اإلسالميللتنمية املستدامة يف الفكر  

  اإلسالمي: أسس التنمية املستدامة يف الفكر ولالفرع األ
والتكافل  ،حلرية، االعدالة أترتكز على مبد ،تنمية شاملة ومتوازنةيف الفكر اإلسالمي هي التنمية املستدامة  إن  

ترتكز . إن التنمية املستدامة يف الفكر اإلسالمي األرضابعتباره مستخلفا يف  اإلنسانانبعة من  أهنايث ، حاالجتماعي
 :1وهي األسس جمموعة من على

                                                           
1
 .9ص ،مرجع سابقالسعيد دراجي،  
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 أو االستدامة يف التنمية لصاحل كل  من األجيال احلالية واملستقبلية؛ الدميومة -
 ؛األرضيف ابعتباره مستخلفا  فهو صانع التنمية ومستخدمها املستدامة وأساسها هو حمور التنمية اإلنسان -
وصيانتها  عليهاظة مطالب بعمارهتا واحملاف اإلنسانف ،احلياتية حاجاتهلتلبية  لإلنسانمسخرة موارد  الطبيعة مبا فيها من -

 األرضهللا سخر لكم ما يف السموات وما يف  أنتروا  ملأ﴿ها، لقوله تعاىل:واردم يف استهالك اإلسرافل عدم من خال
 .[05 يةآ :انم]سورة لق ﴾وابطنةظاهرة  هعليكم نعم وأسبغ

ولكم ﴿: تعاىلوله قمصداقا لملدة حمدودة  اواستغالهلمنها حق االستفادة للموارد ليست مطلقة، وله  ملكية اإلنسانإن  -
 .[19ية آ :سورة البقرة] ﴾حني إىلمستقر ومتاع  األرضيف 
ن تلك الثروات واملوارد ليست ملكا أل ،يف تعامله مع موارد البيئة وثرواهتا اإلنساناحملدودية الزمنية يف ضبط سلوك تفيد  -

  ؛القادمة لألجيالبل هي ملك  ،للجيل احلايل

  التنمية املستدامة يف الفكر اإلسالمي أبعادالفرع الثاين: 
ويتجلى ، لقد جسد الفكر اإلسالمي أبعاد التنمية املستدامة من خالل الربط بني البعد الروحي واملادي لإلنسان 

النظم الوضعية على عكس  ،املستدامة حتقيق التنمية يف أولكبعد   اإلنساناليت يتميز هبا ثية ذلك من خالل العالقة الثال
وليس جمرد  اإلنسان،فالتنمية تنبع من  ، واإلنسان اإلنسانوالطبيعة، وبني  اإلنساناليت تنطلق من العالقة الثنائية بني 

عالقة : 1كمايلي وميكن توضيح العناصر األساسية هلذه العالقة الثالثيةحاجاته،  إلشباعتنمية املوارد االقتصادية املتاحة 
 .ابإلنسان اإلنسانعالقة ، ابلطبيعة اإلنسانعالقة ، خبالقه اإلنسان

 ؛ماديةة وربه عالق اإلنسانتكون بني  أنفال ميكن  ،التعبدي اإلمياينالبعد  يف جسدتت: وخالقه اإلنسانالعالقة بني  -
فاإلنسان حباجة إىل  ،اإلمياينالذي ال يبتعد عن البعد  ،البعد البيئييف سد وهي تتج: والطبيعة اإلنسانالعالقة بني  -

 رعاها وحيافظ عليها؛من ي إىلحتتاج  ألهنا لإلنسانوالطبيعة حباجة ، لتلبية احتياجاته طبيعةال
 إالحاجاته  إشباعال يستطيع  فاإلنسان األخالقي،البعد التعاملي  يف سدتتج هي: و واإلنسان اإلنسانالعالقة بني  -

 أي ،هو عملية اجتماعية بني الفرد واجملتمع فاإلنتاجومن هنا فان الكل مكمل وابلتايل  اآلخرين، أعمالمن خالل 
 .من خالهلا على التماسك االجتماعي والعدالة االجتماعية ينتج الفرد له ولغريه ليحافظ

 

 

                                                           
1
 .01، صمرجع سابقيوسف خليفة اليوسف،  
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 املبحث الرابع: العالقة بني الوقف والتنمية املستدامة
لقد لعب الوقف دورا فعاال يف خدمة خمتلف جوانب التنمية االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية وحىت البيئية يف 

، اإلسالمية األمةضعف هذا الدور بسبب قد تراجع لو اجملتمعات اإلسالمية، مبا وفره من موارد اثبتة لدعم هذه اجلوانب؛ 
إحياء  أمهيةواليوم تزداد  وفقد استقالليته وجفت موارده، إدارته، وساءت الصراعات الداخلية واهلجمات اخلارجيةونتيجة 

وتفشي الفقر  ،األفرادمن اخنفاض يف مستوى دخل  دولال، بسبب ما تتصف به معظم اإلسالميالدور يف عاملنا  هذا
 عجز امليزانية الذي تعاين منه معظم الدول اإلسالمية.وبسبب تفاقم ، واجملاعة واجلهل
يف هذا املبحث العالقة بني الوقف والتنمية املستدامة، من خالل دراسة مكامن التوافق بني الوقف والتنمية سنبحث 

املستدامة، وأثر أو دور الوقف يف خدمة خمتلف جوانب التنمية املستدامة، مث سنتناول يف األخري أسباب تراجع دور 
 الوقف يف التنمية املستدامة يف اجملتمعات اإلسالمية. 

 مكامن التوافق بني الوقف والتنمية املستدامة :املطلب األول
من خالل دراسة مفهوم الوقف والتنمية املستدامة، جند أن هناك تطابق بني األهداف األساسية للوقف، والسمات 

 :1األساسية للتنمية املستدامة، كما هو موضح فيما يلي
ابهلل،  إمياانللتنمية تعتمد على اجلوانب املادية واملعنوية لإلنسان، فأساس التنمية صادر من اإلنسان  اإلسالمإن نظرة  -

 2ابهلل، أي أن التنمية املستدامة يف اإلسالم تقابل الوقف يف هذا املعىن الداليل؛ اإلميانوهكذا حال الوقف النابع من 
القادمة الرابط األساسي  بني الوقف والتنمية املستدامة،  ابألجيال هتماماالاألخذ بعني االعتبار األجيال القادمة: يعد  -

، من خالل آخر إىلفالوقف يضمن أن تظل األمالك الوقفية مستغلة فيما عينت له، ال تباع وال تتلف تنتقل من جيل 
 استثمار أمواله واحملافظة عليها؛

التنمية املستدامة، والوقف يسعى للقضاء على الفقر من القضاء على الفقر: يعد القضاء على الفقر من أولوايت  -
 وتعليم ومسكن طعام من هلم األساسية احلاجاتخالل إعادة توزيع الثروة بني األغنياء والفقراء، ابإلضافة إىل متويل 

 وغريها، ابإلضافة إىل خلق فرص العمل للفقراء؛

                                                           
1
، ملتقى دويل حول مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف والتنمية املستدامة اإلسالميمن التوافق بني نظام الوقف  اإلسالميتعزيز استفادة العامل عادل عبد الرشيد عبد الرزاق،  

 1،9، ص1101ديسمرب  ،، قاملة اإلسالمياالقتصاد 
2
 .90، ص1119، 1، العدد اإلسالمي، جملة جامعة امللك، االقتصاد يف فهم طبيعة الوقف التنموية واالستثمارية أصوليةمرتكوات سامي الصالحات،  
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البيئة وضمان السالمة البيئية، والوقف جياري التنمية املستدامة يف هذا محاية البيئة: هتتم التنمية املستدامة ابحملافظة على  -
اجلانب من حيث اهتمامه حبماية البيئة، حيث يتغلغل الوقف يف جوانب بيئية عدة، فقد أسهم الوقف يف حتقيق التنمية 

 املستدامة ويف احملافظة على البيئة وإحياءها؛
مثل  اإلنسانإن كال  من الوقف والتنمية املستدامة، يهتم أببعاد كثرية تتعلق حبياة والثقايف:  االجتماعيابلبعد  االهتمام -

 ، كتمويل املدارس والكليات ومراكز العلم.واإلنساينالبعد االقتصادي والثقايف واالجتماعي 
 طبقات خمتلف بني والتضامن التكافل لتحقيق تسعى اإلسالمي واليت للوقف األساسية األهداف أن يتضحمما سبق 
 اإلنسانية احلياة نوعية تطوير ، و واالجتماعية االقتصادي، حاجات اجملتمع لتلبية ودائمة اثبتة مالية موارد اجملتمع، بتوفري

  املستدامة؛ التنمية وجوهر مضمون يعترب ما احلاضرة، هو األجيال ثروات يف القادمة األجيال حبق االهتمام ضرورة مع
 وهو املستدامة، ابلتنمية لصيق هو كما اإلسالمي الوقف يف اثبت مبدأ هو األجيال بني واإلنصافاألزمنة  ينب فاملساواة

  والتنمية املستدامة. الوقف بني العالقة جتذر يؤكد مدى ما

 املطلب الثاين: أثر الوقف يف التنمية املستدامة
البد من حتديد أثر الوقف يف خمتلف جوانب من أجل الوقوف على طبيعة العالقة بني الوقف والتنمية املستدامة،  

 :التنمية املستدامة كما يلي

 الفرع األول: أثر الوقف يف البعد االقتصادي للتنمية املستدامة
 :للوقف دور مهم يف حتقيق التنمية االقتصادية من خالل العناصر التالية 

 وذلك من خالل:دور الوقف يف ترشيد دور الدولة:  -2
املالية للدولة من خالل تعبئة املوارد الوقفية وتوجيهها لالستثمار يف النشاطات اإلنتاجية ذات العائد  حتمل األعباء -

االجتماعي، ففي ظل تراجع دور الدولة وعدم قدرهتا على متويل خدمات الرعاية االجتماعية، أييت الوقف كمصدر اثين 
 ؛1لتمول هذه اخلدمات كقطاع مكمل للقطاع احلكومي

: يف ظل تزايد دور الدولة يف إقامة وتسيري وإدارة املرافق اخلدمية مبا يتماشى لوقف يف احلد من ازدايد اإلنفاق العامدور ا -
ومتطلبات اجملتمع يثقل كاهل الدولة ويشكل عبئا على مواردها وميزانيتها العامة، ويعترب الوقف مصدر لتمويل وإدارة 

                                                           
1
ل دور التمويل مداخلة ضمن املؤمتر الدويل الثاين حو  ،دراسة الدور التمويلي ملؤسسات الوقف والزكاة للمشاريع املصغرة الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر د، فرج هللا احالم،ورامحادي م 
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على موارد  العبءتعليمية والصحية والثقافية، ورعاية الفئات اخلاصة مما خيفف بعض هذه املرافق واملشاريع اخلدمية وال
 الدولة وميزانيتها وحيد ولو نسبيا من ظاهرة تزايد اإلنفاق العام؛

 وذلك عن طريق:  دور الوقف يف حتقيق االستقرار االقتصادي: -1
جماالت اقتصادية، وإنتاجية مهمة مما ميكن من أثر الوقف على التضخم: إن استثمار الوقف مي كن من الدخول يف  -

إنتاج منتجات تنافسية يف السوق، مما ميكن من إحداث استقرار يف أسعار هذه السلع واخلدمات وتفادي االرتفاع املتزايد 
فيها. كذلك ميكن ملؤسسات األوقاف أن تكون أحد املتدخلني يف عمليات السوق املفتوحة عن طريق شراء سندات 

ة دون فائدة، كما ميكن ملؤسسات األوقاف أن تطرح أسهمها وسنداهتا للبيع كمساعدة للسلطات النقدية بغية حكومي
 التحكم يف التضخم؛

 حماربة االنكماش االقتصادي من خالل تقدمي القروض احلسنة ر الوقف على االنكماش االقتصادي: للوقف اثر يفأث -
 اركة واملضاربة وغريها ممن صيغ التمويل اإلسالمية املبنية على تقاسم املخاطر؛لذوي االحتياجات املالية، ولتمويل ابملش

كما أن التحفيزات اجلبائية اليت يتميز هبا الوقف سوف تساعد على دعم ديناميكية التمويل الوقفي للنشاط االقتصادي 
 يف الدولة.

وقوف عليهم، وابلتايل تزداد نفقاهتم على السلع إن الوقف ميكن من زايدة القوة الشرائية للمدعم القوة الشرائية:  -
واخلدمات مما يؤدي إىل دخول قوة جديدة إىل السوق تستدعي زايدة اإلنتاج، مما يؤدي إىل حدوث حركية اقتصادية 

 1.تنعش االقتصاد وتزيد فعاليته
 ويتضح ذلك من خالل:دور الوقف يف احلركية االقتصادية وتوزيع الدخول:  -3
يقي من االكتناز واالكتناز يؤدي اىل و  ،التداول إىلاحلد من التوسع يف الثروات اخلاصة ويؤدي  إىلان الوقف يؤدي  -

 ؛2الضعف االقتصادي إىلبطئ التداول وانكماش الدخول واالنكماش يؤدي 
انه بزايدة عائدات  يعترب الوقف أداة فعالة يف خلق الطلب حيث: دور الوقف يف زايدة الطلب الكلي والعرض الكلي -

 ي حيفز العرض الكلي على االرتفاع؛دة الطلب الكلي الذوأصول الوقف ترتفع القوة الشرائية، مما يؤدي إىل زاي
للوقف دور مهم يف التأثري على حركية النشاط االقتصادي من لصاحل الفقراء:  3دور الوقف يف إعادة توزيع الدخل -

وذلك من خالل أن األوقاف توقف من قبل ذوي الدخول القوية وأصحاب الثروات  ،خالل دوره يف إعادة توزيع الدخل
                                                           

1
غري منشورة،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة ، رسالة ماجستري استثمار األوقاف وآاثره االقتصادية واالجتماعية مع اإلشارة لوضعية األوقاف يف اجلزائركمال منصوري ،  

 59، ص1110اجلزائر،
، صفاقس ،امللتقى الدويل الثاين حول: املالية اإلسالميةمداخلة ضمن  ،الزكاة والوقف ادااتن لتحقيق التنمية املستدامةالداوي الشيخ، واسيين حمجوب، عراييب امحد بوثلجة،  2

 ..9، ص1101تونس،
3
 .9،ص مرجع سابقفتيحة قشرو،  
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واألمالك، أما أغراض الوقف ومنافعه فتكون لصاحل الفئات الفقرية، وذلك من خالل تقدمي خدمات جمانية تساهم يف 
 ختفيف األعباء واملستحقات اليت كان يتحملها الفقراء؛

حماربة االكتناز الذي هو ختلف و ور ابرز يف جمال متويل التنمية، يقوم الوقف بد صادية:دور الوقف يف متويل التنمية االقت-
احد عناصر الثروة واإلنتاج عن املشاركة يف النشاط االقتصادي وبقاءه يف صورة عاطلة، والوقف كصدقة تطوعية يسهم يف 

وجيعلهم يدفعون هبا للمشاركة يف تنمية اجملتمع حترير رؤوس األموال العينية والنقدية من سيطرة حب أصحاهبا الفطري هلا 
 ؛1طلبا للثواب

حيث أن زايدة الوعي ابلوقف وأبمهيته يؤدي إىل زايدة  اثر الوقف يف حركية االستثمار الكلي واالدخار الكلي: -5
مالية اختيارية غري ختصيص مدخرات األفراد لألنشطة الوقفية اليت تساهم بدورها يف تطوير وتنويع االستثمار من مصادر 

وحتدث حركية نوعية تتعلق ابالدخار واالستثمار  رمسية، فيزداد االدخار التكافلي الذي ينشط بدوره االستثمار التكافلي
 2الكليني لصاحل القطاع الوقفي.

االجتماعية و  األزماتيشارك الوقف احلكومات يف معاجلة العديد من : مشكلة البطالة دور الوقف يف التقليل من -5
ما تستخدمه  ذه املشكلة و احلد من آاثرها عربه معاجلةيسهم الوقف يف ، حيث منها مشكلة البطالة ،يوفر هلا احللول

مما يرفع ، فرص تعلم املهن و املهاراتا، كذلك من خالل ما توفره من أعماهلعاملة يف خمتلف يد من  الوقفيةاملؤسسات 
 .العاملة لأليدي اإلنتاجية من الكفاءة املهنية و القدرات

 الفرع الثاين: أثر الوقف يف البعد االجتماعي للتنمية املستدامة
 3:ميكن حتديد دور الوقف يف التنمية االجتماعية املستدامة كما يلي 

 االجتماعية األمراض من ومحايته ،اجملتمع أفراد بني الرتاحم روح وشيوع االجتماعي االستقرار حتقيق يف الوقف يساعد -
 ةاالجتماعي املستوايت بني الطبقية الصراعات عنها وينتج املادية، األاننية روح فيها تسود اليت اجملتمعات يف عادة تنشأ اليت

 واحد؛ جسد من أبهنم جزء وشعورهم اجملتمع أفراد بني نتماءروح اإل يعزز مما املختلفة،
 واألرامل واملساكني الفقراء وكفالة ابأليتام، اخلاصة، واملراكز املدارس بتوفريه االجتماعية التنمية جمال يف الوقف يسهم -

 السبيل وغريهم؛ وأبناء

                                                           
1
 .9مرجع سابق، ،أحالمد، فرج هللا ورامحادي م 

2
 .99، ص0551، األوىلدار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة  اقتصادايت الوقف،عطية عبد احلليم صقر،  

 .9،1، صمرجع سابقنوال بن عمارة،   3
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 الفقراء تعليم فمثالً  كذلك فهو يؤدي إىل احلراك اإلجتماعي،  اجملتمع، يف الطبقية تقليص على الوقف نظام يساعد -
 حياهتم االقتصادية؛ مستوى رفع على يساعد

 على يعمل مما الكبري، جمتمعه مهوم مع تفاعله يف عملي بشكل ويرتمجه املسلم ميلكه الذي الرتامحي احلس الوقف يظهر -
 اجملتمع؛ أفراد بني اجملتمعي االنتماء روح تعزيز
وأساتذهتا  واجلامعات املدارس من العلم دور دعم نتيجة اجملتمع أفراد تثقيف يف الوقف يساهم والتعليم: الوقف  -

 اجملتمع؛ يف التحضر درجة من يرفع ، وبذلك خمتلفة وبتخصصات املتعلمني عدد من رفع يؤدي إىل مما ، وطالهبا
 يف يسهم وبذلك األمراض انتشار من يقلل مما اجملتمع، يف الصحية اخلدمات دعم يف الوقف يسهم والصحة: الوقف -

 اجملتمع؛  ألفراد بيئة صحية توفري
 ؛املعسرين املدينني دين وفاء يف يسهم قد الوقف إن اإلنسان: حقوق جمال يف -
ن حد اجملتمع، وإ يساهم الوقف يف توفري حد الكفاية ملعظم أفراد: دور الوقف يف توفري حد الكفاية وحماربة الفقر -

إمكانيات ستهالكية، بل يساهم يف زايدة فاية من احلاجات االلوقف ال يقتصر على توفري الكاالكفاية من خالل نظام 
أن توفري حد الكفاية يودي إىل  حيثوأتهيل األفراد ، و توفري أدوات اإلنتاج، من خالل دعم الفقراء، األفراد وقدراهتم

مما يؤدي إىل إجناح والرفع من إنتاجية الفقراء  داخل اجملتمع كظاهرة التسول، القضاء على االحنرافات واملظاهر السلبية
 1؛كفاءة عاليةعملية التنمية املستدامة ب

 الفرع الثالث: أثر الوقف يف البعد البيئي للتنمية املستدامة
يف توفري الرعاية  األوقاف أموالواستثمرت  ،الوقف يف تعبيد الطرق داخل املدن وتنظيفها أموالاستغلت  عرب التاريخ

يف جمال نظام الوقف يف حتقيق التنمية املستدامة ويف احملافظة على البيئة  أسهمالصحية للحياواانت والطيور املريضة، هكذا 
 .ت اجلائرةامحاية املوارد وصيانتها من االستخدام

 املطلب الثالث: أسباب تراجع الدور التنموي للوقف 
 : 2بدأ يتالشى وينحسر ويرجع ذلك إىل أسباب وعوامل كثرية منهاتراجع الدور التنموي للوقف و لقد 

  للوقف؛ األثرايءضعف الوازع الديين لدى  -
 الدينية من رعاية للمحرومني والفقراء واملساكني؛  وأهدافهابلوقف عن مقاصده الشرعية  االحنراف -

                                                           
1
 .99،ص1119، 0، العدداإلسالميجملة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد  الوقف يف الوطن العريب تفعيل دورمصطفى حممود حممد عبد العال عبد السالم،  

2
 .111،101، صمرجع سابق، جممد بن امحد الصاحل 



 ................................................الفصل الثاني: اإلطار النظري للتنمية املستدامة وعالقتها بالوقف..................

 

72 
 

سوء استغالل الوقف األهلي، والتصرف فيه مبا خيالف شرع هللا، من قبل الواقفني الذين قصدوا بوقفهم مضارة بعض  -
 مارسات اخلاطئة من قبل الواقفني أدت إىل إلغاء الوقف األهلي يف بعض الدول؛الورثة؛ إن هذه امل

دراة وعدم األمانة من جانب الكثري من النظار، مما أدى إىل إمهال األعيان املوقوفة، وعدم احملافظة عليها سوء اإل -
 ؛ من حيث توفر األمانة  واخلربة اإلدارةابإلضافة إىل افتقاد املتويل للكفاءة يف 

عدم اهتمام وسائل اإلعالم مبوضوع الوقف، إلبراز أمهيته يف اجملتمع ولتنشيط دوره التنموي يتطلب عمال مجاعيا  -
 تتظافر فيه اجلهود الفردية ليصبح عمال مجاعيا تتكاثف فيه اجلهود واخلربات؛

اإلسالمية عن احلكومات  األوقافالتأثريات السلبية اليت تركها املستعمر يف البالد اإلسالمية حيث مت فصل دواوين  -
املسلمة من طرف املستعمر الفرنسي وقد وصلها مباشرة ابملفوضيات العليا، وجعل هلا مستشارين غري مسلمني يتصرفون 

 1زاز بنية القطاع الوقفي وأصبح نظاما هشا؛يف شؤوهنا اإلدارية واملالية مما أدى إىل اهت
على اغلب احلاجات العامة مما قلل من  اإلنفاقظهور الدولة احلديثة اليت جعلت على عاتقها مسائل التنمية وتولت  -

 املبادرات الفردية واألعمال اخلريية وأضعف دور الوقف يف التنمية الشاملة املستدامة؛
 ه مؤسسة دينية وابلتايل ال دور له يف التنمية الشاملة املستدامة؛النظرة الضيقة للوقف على ان -
كما حدث يف   إلغاءهاإصدار بعض الدول لقوانني تقيد إرادة الواقف وتسمح لالدارة احلكومية ابلتدخل فيها أو حىت  - 

 األوقافت على كثري من احلكوما استيالءسوراي واجلزائر ومصر، مما أدى إىل فتور مهة املسلمني يف وقف أمواهلم بسبب 
مبحو األوقاف اإلسالمية حيث قام يف سنة  أاتتورك؛ فمثال يف تركيا قام كمال اإلسالمييف كثري من دول العامل 

 2خمزن للتبغ. إىلمستشفى منها  أخربتحويل 0519
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 الثاينخالصة الفصل 
 :من خالل ما سبق ميكن القول أن 
امللتقيات اليت اهتمت ابلبيئة العديد من املؤمترات و  حصيلةكان  يف الفكر الوضعيظهور مفهوم التنمية املستدامة  -
نمية؛ كما أن هذا املفهوم يستند إىل  جمموعة متداخلة من األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية ابإلضافة إىل البعد والت

 .السياسي
ورد يف القران الكرمي والسنة  حيث وجتسيد مفهوم التنمية املستدامة،كان له السبق يف حتديد   اإلسالميالفكر  إن -

اليت  واألحكام وتضع الضوابط التنمية واحملافظة على البيئة،اديث اليت توجب األحو  اآلايتثري من كال يفةالنبوية الشر 
 حتكمها.

فهو يهتم مفهومها يف الفكر الوضعي،ـ من  هو  أكثر مشوال اإلسالميالتنمية املستدامة يف الفكر  ن مفهومإ -
لتنمية امفهوم كما أن والثقافية لإلنسان،   الروحية واخللقية اجلوانبإىل اجلانب املادي لإلنسان بتنمية  ابإلضافة

ن هذه أل، واألخالقيةال تتم هذه التنمية مبعزل عن الضوابط الدينية  أنتوجب  الفكر اإلسالمي املستدامة يف 
 .استمرارهاات تفقد التنمية املستدامة مربرات ز جتاو  أيةالضوابط هي اليت حتول دون 

األهداف والسمات األساسية للوقف والتنمية  وجود توافق بنيث يحمن  ،التنمية املستدامةهناك عالقة  بني الوقف و  -
. فالوقف هو إحدى أدوات ية للتنمية املستدامةعواالجتما االقتصادية، عاداألبة، كما أن للوقف أثر كبري يف املستدام

 حتقيق التنمية املستدامة.
الوقف  بتنظيماملتعلقة  والتشريعاتلقد تراجع دور الوقف يف التنمية املستدامة لعدة أسباب منها ما يتعلق ابلقوانني  -

يت مرت يتعلق ابلظروف الغري املستقرة الومنها ما ، التنميةومنها ما يتعلق ابلوعي بني أفراد اجملتمع حول أمهية الوقف يف 
 التنموي دورإحياء الوابلتايل فإن احلاجة ملحة إلعادة واليت أثرت سلبا على هذا النظام.  هبا بعض الدول اإلسالمية

من خالل إجياد وطرح صيغ ، وذلك مؤسسة من مؤسسات القطاع الثالث، و ؤسسة الوقف كمؤسسة دينية إسالميةمل
 ، وتساهم يف تفعيل هذا الدور.في تتماشى ومتطلبات العصروقمبتكرة للعمل ال

 



 الفصل الثالث
الصناديق  التعريف ب
وأنواعها  الوقفية  

تحقيق  ودورها في  
 التنمية المستدامة



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

75 
 

 تمهيد

 

 

 

 

 



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

76 
 

 

                                                           
1
 



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

77 
 

                                                           

 
3



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

78 
 

                                                           
 

2
  

3
 

5
  

http://www.awqaf.org.kwالموقع
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investment company fact book, 3102 , p1. Disponible sur le lien:

http://www.icifactbook.org/


 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

87 
 

                                                           

 
4
 

 



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

88 
 

                                                           
1
  



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

89 
 

                                                           
1
 



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

90 
 

                                                           

 



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

91 
 



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

92 
 

                                                           
1
 . 



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

93 
 

                                                           
1
  



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

94 
 

                                                           
http://documents.scribd.com/docs/1fbahe9ovatepfzc5l14.pdf :

 1

http://documents.scribd.com/docs/1fbahe9ovatepfzc5l14.pdfدليل


 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

95 
 

                                                           
 

2
 



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

96 
 

                                                           
. 

2
 www.almuslimalmuaser.org  أ 



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

97 
 

                                                           
  www.almuslimalmuaser.org



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

98 
 

                                                           
1
   www.almuslimalmuaser.org 



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

99 
 

                                                           
1
 www.almuslimalmuaser.org  



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

100 
 

                                                           
1
 www.almuslimalmuaser.org

. 



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

101 
 

                                                           
11

  



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

102 
 



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

103 
 



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

104 
 



 املستدامة.............................تحقيق التنمية وأنواعها ودورها في  الصناديق الوقفيةالتعريف بالفصل الثالث: 

 

105 
 

                                                           
1
 Ahcene lahsesna,op.cit.p9. 

2
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 Ahcene  lahsasna, op.cit. p1. 
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، وكونه أحد مؤسسات القطاع تنمويةنظرا للدور الذي أصبح الوقف يؤديه يف التنمية املستدامة، ابعتباره مؤسسة 
الثالث، فلقد عملت بعض الدول على تطوير العمل الوقفي من خالل إستحداث بعض الصيغ املستجدة يف العمل 

من بني هذه الصيغ املستجدة هناك  .واستثماره وتنمية أموالهإدارته الوقفي، وذلك ليواكب متطلبات العصر وحىت تسهل 
اليت ابشرت هذه التجربة  الدول على تبين هذه التجربة، وتعد ماليزاي الدولة األوىل بعضالصناديق الوقفية، حيث عملت 

 تلتها بعد ذلك دولة الكويت واإلمارات العربية املتحدة وغريها.

ومعرفة مدى مسامهة  الكويت وماليزايجتربة الصناديق الوقفية يف كل من دولة  وسنحاول يف هذا الفصل الوقوف على
 الوقف يف حيث سنتناول يف املبحث األوليف كل من الدولتني،  هذه الصناديق الوقفية يف دفع عجلة التنمية املستدامة

يف الكويت التنمية املستدامة  حتقيق أما املبحث الثاين فسيخصص لدراسة دور الصناديق الوقفية يف، الكويت وماليزاي
 .وماليزاي
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 الكويت وماليزايالوقف يف  املبحث األول:
شكال إدارته، عدة تطورات سواء من حيث أ إىللقد مر الوقف يف كل من الكويت وماليزاي مبراحل عديدة، وخضع 

دولة دولة الكويت و كل من إىل الوقف يف  يف هذا املبحث سنتطرق و ، الوقفي مستجدة للعمل أو من حيث ظهور صيغ
 .ماليزاي

 الوقف يف الكويت. املطلب األول:
حيث سنتناول يف هذا املطلب اتريخ الوقف يف دولة الكويت وصوال إىل نشأة األمانة العامة لألوقاف ابعتبارها 

 اإلطار املؤسسي املنظم لعمل الصناديق الوقفية يف دولة الكويت.

 اتريخ الوقف يف دولة الكويت : ع األولالفر 
 -ون املساجد ويوقفون عليها، ويعدالوقف مع نشأة دولة الكويت منذ القدم، حيث كان أهل الكويت يبن لقد نشأ     

أول وقف موثق ابلكويت، ومنذ ذلك احلني تواىل إنشاء  5961الذي يرجع اتريخ إنشائه إىل سنة  -مسجد بن حبر
 يف الكويت. األوقاف
ولقد مر الوقف يف الكويت مبراحل متعددة وتطور حىت وصل إىل ما هو علية اآلن، حيث تبلور التفكري الوقفي حىت      

وصل إىل ضرورة إنشاء مؤسسة وقفية متخصصة يف إدارة واستثمار ورعاية شؤون الوقف، متثلت يف األمانة العامة 
 لألوقاف.

سرتاتيجيات وأهداف بعيدة املدى أتخذ مبتطلبات العصر احلديث واضحة وإ وقاف برسالةوتتميز األمانة العامة لأل    
دوار األجهزة تؤدي كل منها دورا ال يتعارض مع أمانة إىل أجهزة متعددة ومتنوعة وتراعي احتياجات اجملتمع، وتتفرع األ

 أو اجلهات املشاهبة هلا يف األعمال واألهداف. ،األخرى
اتريخ الوقف يف دولة الكويت وصوال إىل إنشاء األمانة العامة لألوقاف من خالل التطرق  النقطةيف هذا  تناولوسن     

  إىل مايلي:
 :1أيضا يقتصر الوقف يف الكويت على وقف املساجد فق  بل لمل مل: تنوع الوقف يف دولة الكويت -1
حملتاجني يف املناسبات داخل الكويت وخارجها، ومن اإلطعام: وذلك من خالل تقدمي وجبات ومواد غذائية للفقراء وا -

 ذلك وقف عبد الرمحن العلي النمش؛ أمثلة

                                                           
1
، 6009، الكويت، لألوقافالعامة  األمانةرسالة دكتوراه، سلسلة الرسائل اجلامعية،  ابلكويت، لألوقافالعامة  األمانةدور الوقف يف تنمية اجملتمع املدين، منوذج ابراهيم حممود عبد الباقي،  
 .546،530ص
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الوقف على األضاحي: وذلك من خالل توزيع األضاحي على احملتاجني يف الدول اإلسالمية أايم عيد األضحى،  -
 ؛5431ومثال ذلك وقف هيا بنت حممد زوجة طامي يف الرابع من ربيع األول من سنة 

الوقف على األعمال اخلريية: وتشمل تقدمي املعوانت للفقراء واحملتاجني، ودعم اهليئات واجلمعيات واملراكز اإلسالمية  -
 ؛5431وبناء املستشفيات واملراكز الصحية ودور الرعاية مثل وقف هيا عبد هللا املتعب يف الرابع من القعدة من سنة 

امن والعشرين من حمرم اجني واملتعففني:كوقف إبراهيم وامحد خلف الطراروة يف الثالوقف على الفقراء واملساكني واحملت -
 ه؛ 5460سنة 
الوقف على طلب العلم: من خالل بعث الطلبة يف بعثات دراسية خلارج البالد وطبع الكتب اإلسالمية ونشرها  -

 بة العلم؛لى طلوتوزيعها يف البلدان اإلسالمية، ومثال ذلك وقف عبد الرمحن الغريب مدرسة ع
 واألماكن العامة، وحفر اآلابر يفالوقف على تسبيل املياه: وذلك من خالل شراء برادات املاء ووضعها يف املساجد  -

 ه؛ 5461البلدان اإلسالمية الفقرية، ومثال ذلك وقف عبد هللا رشيد البدر يف الثامن من شعبان 
نا لشراء املصاحف محد عبد الرزاق احملباعته، ومثال ذلك وقف أالقران وطالوقف على القران الكرمي: من خالل تعليم  -

 والكتب الدينية؛
الوقف على تعمري األوقاف: كوقف نورة عبد الرزاق السكري لعمارة مسجد عبد الرزاق يف ثالثني من مجادى األوىل  -

 ؛5449سنة 
هتما يف األضاحي والعشيات هلا ولزوجها بعد مو  الوقف على ما يصل ثوابه إىل امليت: كوقف رفعة بنت مبارك على -

  ه؛ 5443مجادى األوىل سنة 
الوقف على تغسيل املوتى جتهيزهم ودفنهم: كوقف عيسى علي الشمايل لتغسيل املوتى يف الثالث عشر من شوال  -

 ه.5411
 وقاف العقارات داخل وخارج الكويت.اك أىل هذه اجملاالت هنضافة إابإل     

 :1لقد مرت اإلدارة الوقفية يف الكويت بعدة مراحل هي: تطور اإلدارة الوقفية يف الكويت -2
هذه املرحلة ابإلدارة املباشرة لألوقاف من قبل الواقفني أو من قبل  امتازت (:5665قبل مرحلة اإلدارة األهلية )أوال: 

الشيخ  القاضي هو  ع  وكانحلمايتها من الضيا حد القضاة ليه من خالل حجج وقفية توثق عند أمن يعينوهنم نظارا ع
اجملتمع فتنوعت األوقاف يف هذه  رحلة يتم حتديد أغراض الوقف حسب احتياجاتوكان يف هذه امل؛ عبد هللا العدساين

                                                           
1
 .4،3،1ص، 5661، لألوقافالعامة  األمانة جتربة النهوض ابلدور التنموي للوقف يف دولة الكويت،داهي الفضلي،  
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اد نه كان ينقصه اإلرشإال أ ،يف اجملتمع الكوييت  يف هذه املرحلة عن التكافل االجتماعيّب املرحلة؛ ورغم أن الوقف قد ع
 يف اجملتمع الكوييت. الكافيني النتشارهوالتوجيه 

مع بداية القرن العشرين وما صاحب ذلك من تغريات عاملية  (:5631-5665)مرحلة اإلدارة احلكومية األوىل اثنيا: 
وإقليمية وصراعات وحروب عاملية وتغري يف املصاحل الدولية يف خمتلف األقاليم، كل هذا حفز الدولة الكويتية إىل القيام 

 بتطوير وتنمية الوقف.بتغريات اقتصادية واجتماعية متثلت يف إنشاء العديد من اإلدارات منها دائرة األوقاف اليت هتتم 
يف هذه املرحلة مت توسيع صالحيات دائرة األوقاف حبيث تعمل  (:5695-5636)مرحلة اإلدارة احلكومية الثانية اثلثا: 

على تفعيل دور الوقف يف اجملتمع  ابإلضافة إىل ضمان املشاركة األهلية يف اإلشراف على الوقف من خالل إنشاء جملس 
، مث بعد ذلك أعيد 5615إنشاء أول جملس لألوقاف وأعيد تشكيله للمرة الثانية سنة  5636نة األوقاف؛ ولقد مت يف س
 .5611، وللمرة الرابعة سنة 5619تشكيله للمرة الثالثة سنة 

إن من أهم األعمال اليت قام هبا اجمللس األول إصدار إعالن للجمهور يطلب فيه تسليم مجيع أوراق األوقاف 
هما كانت طبيعة الوقف، وقد حصل اجمللس على حكم من احملكمة الشرعية ابن تكون دائرة األوقاف املوجودة حبوزهتم م

املرسوم الذي يعاجل تنظيم عمل دائرة األوقاف حيث  5615فريل أ 1 املرجع األول يف أمور الوقف، كما وقد صدر يف
الحيتهم الشرعيّة، مراقبة حساابت النظار والتأكد من ص األعمال: فحص حجج الوقف وكتبه، استدعاء لملت هذه
 .1األوقاف
ويف سنة وقاف العامة ابسم وزارة األوقاف، أصبحت دائرة األ 5696يف سنة  :(5660-5696)مرحلة الوزارة رابعا: 
ن املسؤوليات منها أضيفت هلا الشؤون اإلسالمية لتصبح وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وقد تولت العديد م 5691

إال أن قضااي الوقف كانت تعاجل كغريها ، 5616ولقد مت إنشاء قطاع مستقل لألوقاف يف الوزارة سنة مسؤولية الوقف. 
على الوقف  اإلشرافمن القضااي ومل تكن هلا أي خصوصية ومتيز، ولقد متيزت هذه املرحلة برتاجع املشاركة األهلية يف 

 وشؤون رعايته.
تضمنت هذه املرحلة سلسلة من القرارات الوزارية مرحلة الوزارة بعد التحرير وإنشاء األمانة العامة لألوقاف: خامسا: 

 :2اليت عملت على حتقيق قدر من املرونة للوقف هي
بعد دخول العراق إىل الكويت مت تقسيم العمل يف الوقف وذلك للنهوض به بعد الدمار الذي أصابه، فصدر القرار      
والذي يتضمن إنشاء قطاع أخر لألوقاف يتوىل عملية احملافظة  5666اخلاص إبعادة تنظيم الوقف سنة  591وزاري رقم ال

                                                           
، ورقة مقدمة إىل املؤمتر الدويل العلمي حول دور التمويل اإلسالمي غري الرجبي )الزكاة والوقف يف تقييم دور التجربة الوقفية الكويتية يف حتقيق التنمية اجملتمعية املستدامةعبد احلليم احلمزة،   1

 .4، البليدة، اجلزائر، ص6054ماي  60،65حتقيق التنمية املستدامة، 
 .534، صعبد الباقي، مرجع سابقابراهيم حممود   2
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الوقف وتنفيذ شروط الواقفني من خالل  إىلالوقف واستثمارها وتنميتها، وإنشاء قطاع اثن يقوم ابلدعوة  أموالعلى 
ة؛ ولكن هذا التنظيم مل حيقق أي من األهداف املنشودة للوقف؛ مشروعات وقفية وتكوين جملس لتنمية املوارد الوقفي

والذي جاء لتسريع عمليات تطوير األعمال الوقفية، بعده  ،يف نفس السنة 611فصدر بعده ذلك القرار الوزاري رقم 
عد ذلك القرار قطاع مستقل لألوقاف اتبع لوزير األوقاف، تبعه ب إبنشاءاملتعلق  5664لسنة  6جاء القرار الوزاري رقم 

 اخلاص بتعديل القرار السابق. 5664لسنة  590الوزاري رقم 
املستوى املطلوب الرتباط الوقف ابلوزارة، لذلك اجته البحث حنو استقاللية الوقف  إىلكل هذه التغيريات مل ترقى   إن    

 .5664من خالل إنشاء األمانة العامة لألوقاف سنة 
من خالل ما سبق يتضح أن دولة الكويت قد سعت منذ نشأهتا : أهداف تطوير القطاع الوقفي يف دولة الكويت -3

 :1إىل تطوير القطاع الوقفي و ذلك من اجل حتقيق األهداف التالية
ة تفعيل دور الوقف يف التنمية الشاملة من خالل تنشي  اخلدمات احلضارية واإلنسانية والثقافية واالجتماعي -

واالقتصادية، ورعاية عوامل التقدم املرتبطة ابلقيم اإلسالمية األصيلة، وذلك من خالل مشروعات متكاملة تلتزم ابملنهج 
 ؛اإلسالمي

 التنمية الشاملة؛ حتديث أدوات استثمار وتنمية  األموال الوقفية وتنويعها، وتوظيف ريعها مبا خيدم أغراض -
 ؛العمل الوقفي يف خمتلف اجملاالت، وتوظيفها مبا خيدم تنمية الوقف إدارةمن اخلبات الشعبية يف  االستفادة -

 الفرع الثاين: األمانة العامة لألوقاف
تعتب األمانة العامة لألوقاف هي املؤسسة الرمسية اليت متثل الدولة يف اإلشراف على الوقف وهي تقوم بتنظيم 

كما أهنا تتوىل النظارة على أوقاف كثرية. وهتدف األمانة العامة   ،عة هلا واجلهات األخرىالعالقات بني اجلهات التاب
لألوقاف إىل تفعيل دور الوقف التنموي يف تلبية احتياجات اجملتمع والنهوض به من خالل مشاريع تنموية تقوم على 

 موال الوقف.مشاركة األفراد يف قضااي التنمية كما أهنا تسعى إىل اإلدارة احملرتفة أل
 اإلطار املؤسسي لألمانة العامة لألوقاف:  -1

األمانة العامة لألوقاف عبارة عن هيئة مستقلة أنشئت مبوجب املرسوم  أوال: األمانة العامة لألوقاف الرسالة والرؤية:
وهي هيئة ختتص ابلدعوة للوقف من خالل إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها  5664نوفمب 54األمريي الصادر يف 

وفق شروط الواقفني من أجل تلبية احتياجات اجملتمع؛ وقد رمست األمانة العامة هلا رسالة واضحة تتمثل يف "ترسيخ 

                                                           
 .533ص، عبد الباقي، مرجع سابقابراهيم حممود    1



 .............وماليزيا الكويت بين مقارنة دراسة املستدامة التنمية تحقيق في الوقفية الصناديق دور : الرابع الفصل

 

119 
 

املوارد الوقفية مبا حيقق املقاصد  الوقف ابعتباره صيغة شرعية تنموية فاعلة يف البناء املؤسسي اجملتمعي، وتقوية إدارة
الشرعية للواقفني وينهض ابجملتمع ويعزز التوجه احلضاري اإلسالمي املعاصر"، أما الرؤية اإلسرتاتيجية لألمانة فتتمثل يف 

 .1"رايدة الفكر والتطبيق املؤسسي لشعرية الوقف كأداة للتنمية الشاملة حمليا وكنموذج حيتذى به عامليا"
كون من اتيجية لألمانة العامة لألوقاف ياإلسرت  إن تفعيل اخلطةطة اإلسرتاتيجية لألمانة العمة لألوقاف: اثنيا: اخل

ت العمل املختلفة، وتكون هلذه اخلط  أهداف تفصيلية مشتقة اراسنواي إلد اخالل جمموعة خط  تشغيلية يتم إعداده
علق ابألهداف التفصيلية وبتنفيذ البامج واملشاريع من الغاايت اإلسرتاتيجية، ومؤشرات قياس تفصيلية وأنشطة تت

 اإلسرتاتيجية، وذلك يف إطار أربع مفاهيم هي: قيم العمل، برامج ومشاريع، سياسة عامة، متغريات بيئة العمل.
س لقد تبنت األمانة العامة أسلوب التنظيم اهليكلي املبين على أسا: اهليكل التنظيمي لألمانة العامة لألوقافاثلثا:

التخصص الوظيفي حبسب األهداف فقسمت العمل بني أقسامها اهليكلية على مبدأ ختصيص كل هدف من أهدافها 
 :2قسما إداراي خاصا به. ومن أجل ذلك اجتهت األمانة حنو العمل يف حمورين تنظيميني مها

 ؛أجهزة استثمار وتنمية أموال األوقاف املوجودة واجلديدة وحتصيل ريعها -
أوقاف جديدة من خالل تعريف الواقفني املتوقعني  استقطابأجهزة توزيع عوائد وإيرادات األوقاف والعمل على  -

 ابالحتياجات التنموية وتشجيعهم على الوقف من خالل صناديق متخصصة.
 العقاري، وقد نشأ عن هذا األسلوب التنظيمي قطاعان تنظيميان داخل األمانة مها: قطاع االستثمار العقاري وغري

ابإلضافة إىل قطاع للصناديق واملشاريع الوقفية. أما عن الصناديق الوقفية فسنتطرق هلا ابلتفصيل يف املبحث املخصص 
وخيتلف املشروع  اجملتمع، جمال تنمية يف فر صلل ةنامألا اهتدمتعا ىر خأ ةيميظنت ةغيص يهف ةاملشروع الوقفيهلا، أما عن 

 خيتص بقضية واحدة أو شرحية واحدة من شرائح فهو التنظيم واحلجم، قل من حيثأأن املشروع صيغة  عن الصندوق يف
  هي:إبنشاء جمموعة من املشاريع العامة لألوقاف قامت األمانة . وقد اجملتمع
 ؛وخيتص برعاية وأتهيل وتدريب أطفال التوحد مشروع مركز الكويت للتوحد، -
  ؛وخيتص بسداد الرسوم الدراسية للمحتاجني العلم، مشروع رعاية طالب -
 ؛(وقف الوقت) مشروع رعاية العمل التطوعي -
  .مشروع جممع احلديث الشريف والسرية النبوية -

                                                           
1
 .51، الرايض، ص6054نوفمب 9،1، األوقافرقة مقدمة للملتقى الثاين لتنظيم و ، التجربة الوقفية ابلكويتعبد احملسن اجلار هللا اخلرايف،  

2
 .605، 600، صمرجع سابقمنذر قحف،  
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وحدتني تقومان ابلصرف مها جلنة  الصناديق واملشاريع الوقفية تضم األمانة العامة لألوقاف وإضافة إىل صيغيت     
ال  واملشروعات اليت حيث تقوم جلنة املشاريع بتقدمي منح مالية لتمويل األنشطة ،اخلاصة وإدارة املصارف شاريع الوقفية،امل

 ولقطاع العمل فتقدم اللجنة املساعدات للقطاع التعليمي، الوقفية، من الصناديق واملشاريع نطاق عمل أي تدخل يف
 ميدقتب ةصاخلا فر اصملا ةر ادإ صتخت امنيب ،اجملتمع جمال تنمية املؤسسات الرمسية واخلريية العاملة يفوالكثري من  الديين،

 وتعمل على تنفيذ تلبية احتياجاهتم املعيشية، الواقفني ومساعدهتم يف يو ذو  بر اقأ نم نيجاتحملل ةيلاملا تادعاسملا
ومصرف  وإفطار الصائم، وتسبيل املياه، والعشيات واألضاحي، طعام،العديد من املصارف الوقفية التقليدية كمصرف اإل

منها الكثري من  وتستفيد اجملتمع، جمال محاية الفئات الضعيفة يف مصارف خريية تصب يف ومجيعها وغريها، الكسوة،
  .من الكويتيني وغريهم ،األسر
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 التنظيمي لألمانة العامة لألوقافاهليكل 04الشكل رقم:

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 9،1، األوقافرقة مقدمة للملتقى الثاين لتنظيم و ، التجربة الوقفية ابلكويتعبد احملسن اجلار هللا اخلرايف، املصدر:
 .60ص ،، الرايض6054نوفمب

 

. 

مانة العامة مني العام لألاأل
 لالوقاف

 مكتب االمني العام إدارة الشؤون الشرعية والقانونية 

 املكتب الفين إدارة الرقابة والتخطي 

داري  والتدريبدارة التطوير اإلإ  

 

الفنيةإدارة التخطي  واإلستشارات   

لتنمية املوارد واالستثمارانئب األمني العام  انئب األمني العام لإلدارة واخلدمات املساندة   الوقفية انئب األمني العام للمصارف 

دارة اإلستثمار إ
 العقاري

إدارة عمليات 
 االستثمار

إدارة الوقف 
 اجلعفري

دارة املصارف إ
 اخلاصة

 ال

 إدارة

املشاريع الوقفية   

إدارة الصناديق 
 الوقفية

دارة الشؤون إ
 االدارية

إدارة الشؤون 
 املالية

مركز نظم 
 املعلومات

 إدارة املعلومات

والتوثيق   

 إدارة

االستثمار   

 إدارة

الصيانة وتطوير 
 العقارات

رة الدراسات إدا
 والعالقات اخلارجية

دارة اإلعالم إ
 والتنمية الوقفية
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 :1ستة غاايت تتمثل يف لألمانة العامة لألوقاف :الغاايت اإلسرتاتيجية لألمانة العامة لألوقاف -2
 رسوخ الوقف ابعتباره صيغة منوذجية لإلنفاق اخلريي؛ -
رسوخ الوقف ابعتباره إطار تنظيمي تنموي فعال يف البنيان املؤسسي للمجتمع، واعتباره ركن أساسي يف القطاع  -

 الثالث، ضمن بنيان اجملتمع وتعزيز مشاركته يف السياسات التنموية للدولة؛
 قاصد الشرعية للواقفني من خالل احلفاظ على األصول املوقوفة وإنفاق ريعها لتحقيق شروط الواقفني؛حتقيق امل -
توجيه ريع األوقاف لتنمية اجملتمع وهنضته يف إطار تكاملي مع مؤسسات الدولة واجملتمع من خالل مشاريع وصناديق  -

 ة واألهلية اليت تسهم يف التنمية الشاملة؛وقفية متعددة تدعمها األمانة العامة ومتوهلا املؤسسات الرمسي
جلب أوقاف جديدة من خالل توسيع األصول الوقفية  وشرائح الواقفني وتنويعها، مع تنويع أغراض الوقف وفق  -

 متطلبات اجملتمع احلالية واملستقبلية، 
ميتها مبا حيقق اكب عائد مع االلتزام حتقيق اإلدارة الكفء والفعالة لألموال الوقفية من خالل استثمار أموال الوقف وتن -

ابلضواب  الشرعية واملالئمة بني املعايري الرحبية والتنموية يف استثمار أموال األوقاف، وإدارهتا أبقل تكلفة ممكنة وحتديث 
 إسرتاجتية استثمار أموال األوقاف وتطويرها.

 :2وتظهر إسرتاتيجية األمانة العامة مالمح رئيسية هي
 % سنواي؛60.6ظة استثمارية من أوراق مالية ذات عوائد مرتفعة تزداد أصوهلا بنسبة وجود حمف -
 وجود إسرتاتيجية استثمارية ذات مؤشرات واضحة لألداء االستثماري؛ -
 وجود خمصص إعادة إعمار ووجود خطة تنفيذية إلعادة إعمار أعيان الوقف؛ -
 اجلماعية مكون من جمموعة من األهايل وممثلي اجلهات احلكومية؛وجود جملس إدارة حيقق التولية او النظارة  -
 االستعانة جبهات استثمارية متخصصة لتطوير أعيان األوقاف وحتسني عوائدها؛ -

 :3وتقوم إسرتاتيجية األمانة على
 لواقفني؛توزيع عوائدها حسب شروط ااستثمار أموال األوقاف املوجودة يف الكويت آو لصاحل الكويت يف اخلارج و  -

                                                           
1
 .1، صمرجع سابقعبد احلليم احلمزة،   

، ورقة مقدمة إىل املؤمتر الدويل العلمي حول دور التمويل اإلسالمي غري الرجبي )الزكاة استعراض بعض النماذج الوقفية-دور الوقف يف حتريك عجلة التنميةغامن هاجرة، حدابوي امساء،  2
 .54، البليدة، اجلزائر، ص6054ماي  60،65 ،وقف يف حتقيق التنمية املستدامةوال
3
، ورقة مقدمة إىل املؤمتر الدويل العلمي حول دور التمويل اإلسالمي غري الرجبي )الزكاة والوقف يف جتارب عربية رائدة إىل اإلشارةالوقف،  أموالمداخل استثمار زيدان حممد، امليلودي سعاد،  

 .56، البليدة، اجلزائر، ص6054ماي  60،65، املستدامةحتقيق التنمية 
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بث الوعي الوقفي وذلك لتشجيع قيام أوقاف جديدة ودلك من خالل استثمار وتنمية األوقاف املوجودة وتوزيع غلتها  -
والدعوة إىل إقامة أوقاف جديدة من خالل تعريف الواقفني املتوقعني ابحلاجات االجتماعية و التنموية اليت قد يرغبون يف 

 إىل وقف األموال هلذه األغراض من خالل صناديق متخصصة. ودعوهتم  ،إقامة أوقاف لرعايتها
يقصد ابلسياسة العامة جمموعة املبادئ األساسية اليت تلتزم  :السياسات العامة لألمانة العامة لألوقاف وصالحياهتا -3

 :1هبا وحتتكم إليها األمانة العامة يف عملها، وميكن إمجال هذه السياسات يف
، كما تستهدف حتقيق املنفعة ال تستهدف التضييق على اآلخرين واستيالب أدوارهمجلهود اخلري،  األمانة إضافة -

 ؛الدنيوية واألجر األخروي
 ؛مجيع أعمال األمانة ختضع للرقابة الشرعية واملالية واإلدارية -
 ؛الواقفني، لذلك وجب حتري املصارف الشرعية لألوقاف لتحقيق مقاصد يف الوقف هو صرف الريع األصل -
، وحتري النتويع يف االستثمارات بني القطاعات للمخاطر استثمارات األمانة العامة لألوقاف تتجنب تعريض األوقاف -

 واملناطق اجلغرافية؛
، ابإلضافة إىل التعاون مع القطاع نوات ووسائل معاونة يف االستثمارالتعاون مع األطراف والبيوت املتخصصة كق  -

 ؛واالستفادة من اخلبات يف العمل اخلريي األهدافاخلاص لتحقيق 
 لتنموي يف املشروعات االستثمارية؛التأكيد على البعد االجتماعي ا -
 الوقفية مبا حيقق أكب عائد؛ توظيف األصول  -
 ؛تعميق اإلميان برسالة الوقف بني عمال األمانة والسعي لرفع كفائتهم -
 ذية املساندة كلما كان ذلك ممكنا؛لتنفيإىل خصخصة األعمال ااألمانة سعى ت -
 األمانة؛ عملأساسي يف ساطة التنظيم ومرونته مبدأ ب -
 التخطي  والالمركزية يف التنفيذ؛ وحدة التنظيم والتنسيق يف -
 لألوقاف؛العامة  األمانةرسالة  لتحقيق اإلبداعع يشجت -
 يف العمل؛ أساسيابلتخطي  العلمي كمنهج لتزام اإل -
 و التجديد يف صيغ اإليقاف لتلبية املستجدات؛  إطالق الغرض اخلرييالوقف مع  ألغراضع التحديد املرن يشجت -
 
 

                                                           
.6، صمرجع سابقداهي الفضلى،   1

  



 .............وماليزيا الكويت بين مقارنة دراسة املستدامة التنمية تحقيق في الوقفية الصناديق دور : الرابع الفصل

 

124 
 

 :1تتمثل أهداف األمانة العامة لألوقاف يف أهداف األمانة العامة لألوقاف: -4
 إحياء سنة الوقف؛ -
 الوقفي مبا يتفق وشروط الواقفني؛ تفعيل الدور التنموي للوقف من خالل توظيف الريع -
 موي املطلوب من رأس املال الوقفي؛إستثمار األصول الوقفية وفقا لرؤية متوازنة بني معايري السوق والدور التن -
  تعزيز املشاركة األهلية؛ -
 أتصيل منهج العمل التطوعي؛ -
 وقف؛رعية والقانونية والتنموية للحث العلمي يف اجلوانب الشبتعميق ال -
 الصعيد احمللي والعريب واإلسالمي؛بناء عالقات عمل متميزة مع املؤسسات املماثلة على  -
 إجياد خطة عمل تنسيقية توحد اجلهود الرمسية واألهلية يف التنمية اجملتمعية. -

 :2 تتوىل األمانة العامة لألوقاف األمور التالية: اختصاصات األمانة العامة لألوقاف -5
 ؛إليهالوقف والدعوة  لىاخلاصة ابحلث ع القراراتاختاذ  -
إدارة أموال األوقاف واستثمارها، واليت تتكون من: األوقاف اليت مل يشرتط الواقف النظارة عليها لوزارة األوقاف  -

و ، أجلهة معينة وأاألوقاف اليت مل يشرتط الواقف النظارة عليها ألحد،  ،األوقاف على املساجد، والشؤون اإلسالمية
 وها نظارا عليها وانضمت إليهم األمانة العامة لألوقاف.ني واقف  انقطع فيها شرط النظارة، األوقاف اليت ع  

  لألمانة العامة لألوقاف مالمح االسرتاتيجية االستثماريةالفرع لثالث: 
وذلك من خالل سياستها يف  5664لقد حققت األمانة العامة لألوقاف العديد من االجنازات منذ إنشاءها سنة 

بعد  141قبل إنشاء األمانة العامة لألوقاف إىل  301ازداد عدد الواقفني من استقطاب األوقاف وتنميتها، حيث 
مليون  61وقفا يف بضع سنوات من عمر األمانة، وقد ارتفعت القيمة اإلمجالية للموقوفات من  540إنشاءها أي بزايدة 

 5666.3مليون دينار كوييت بعد إنشاءها حسب تقرير سنة  545.166دينار كوييت قبل إنشاء األمانة إىل 
من خالل االستثمار األمثل هلا، وفق كما تقوم إسرتاتيجية األمانة العامة لألوقاف على تنمية أموال األوقاف 

 ذه املهام:دارات اآلتية هبتقوم اإل، حيث الضواب  الشرعية احملققة للعوائد املتنامية
  ؛الوقفية األموالإدارة االستثمار: تتوىل القيام ابالستثمار  -

                                                           
1
 .54، 56، ص6009، بسكرة، 6، جملة العلوم اإلنسانية، العدد حنو منوذج مؤسسي متطور إلدارة األوقافكمال منصوري، فارس مسدور،  

 .6، صمرجع سابقداهي الفضلى،  2
3
 .11،.صمرجع سابقمصطفى حممود حممد عبد العال عبد السالم،  
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األمانة  إدارة عمليات االستثمار: تتأكد من صحة اإلجراءات املتبعة يف العمليات االستثمارية اخلاصة مبشروعات -
  ؛، وحتليل البياانت املاليةالعامة لألوقاف وتنفيذها يف الوقت احملدد، ومتابعة السيولة النقدية

  إدارة االستثمار العقاري: ختتص بكل ما من شأنه تطوير استثمار العقارات الوقفية. -
 وتتمثل معايري إسرتاتيجية اإلستثمار لألمانة العامة لألوقاف يف:

  ي؛شرعي، يشرتط تقليل املخاطر بغرض احلفاظ على رأس املال الوقفالعيار امل -
  ؛يتضمن إجناز دراسات اجلدوى ألي عمل استثماري االقتصادي:عيار امل -
  ؛غرايف، مب ى على توزيع االستثمارات على مواقع جغرافية عدة بشكل مدروساجلعيار امل -
  ؛معيار تنويع وسائل االستثمار، مثل االستثمار يف احملفظة املالية -
 ؛(معيار تنويع قطاعات االستثمار )مالية، عقارية، خدمية -
  فين، حيدد أسقفا استثمارية لكل قطاع.العيار امل -

عززت من قدرهتا على القيام أسهمت هذه املعايري يف حتسني األداء االقتصادي لألمانة العامة لألوقاف، و لقد و 
 .واالجتماعيةستثمارية أكب، ودعمتها على أداء أدوار أكثر فاعلية يف خدمة مسرية التنمية االقتصادية اال تهاأبنشط

على العمل على تنمية قطاع  نشأهتامنذ  حرصت األمانة العامة لألوقافلقد  تطور حجم األصول املستثمرة: -1
من خالل وضع  والعمل على تنميها وحسن استثمارها ،وذلك من خالل استقطاب أوقاف جديدة األوقاف

من زايدة حجم  لألوقاف و يف هذا اإلطار فقد متكنت األمانة العامة ،اسرتاتيجيات وسياسات خاصة ابالستثمار
 األصول املستثمرة منذ إنشاءها، وهذا ما يوضحه اجلدول التايل:

 2011-2000 : تطور حجم األصول املستثمرة بني سنة02اجلدول رقم                

 العام 6000 6006 6003 6009 6050 6055
يار  نالقيمة)د 616614531 441131515 661906591 909301519 611596660 141355641

 كوييت(

 .6056فيفري األمانة العامة لألوقاف ، ندوة الوقف يف تونس:الواقع وبناء املستقبل،قطاع االستثمار وتنمية املوارداملصدر: 

انة ممن خالل اجلدول أعاله يتضح تنامي حجم األصول املستثمرة لألمانة العامة لألوقاف، مما يؤكد اهتمام األ        
، من زايدة األصول الوقفية وتعبئتها عن طريق الصناديق الوقفية، مث العامة لألوقاف ابستثمار األوقاف وتنمية ريعها

  استثمار هذه األصول وتنميتها.
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إسرتاجتية األمانة العامة لألوقاف على تنويع حمفظة  : تقومستثمارات الوقفية(اإلالوقفية)تنوع  األصولتنوع  -2
تنوع  ح اجلدول املوايلاالستثمارات بني االستثمارات املالية والعقارية وهذا هبدف تقليل املخاطرة وزايدة العوائد.و يوض

 :األصول الوقفية لألمانة

 2011توزيع األصول الوقفية حسب القاطاعات لسنة  03قمجدول ر      
 % النسبة  القطاع

 35 املايل القطاع

 16.9 العقاري القطاع

 9.3 اخلدمات قطاع

 500 اجملموع

 Khaled M Albusharah, the Awqaf developmental role in society needs, a work paper inاملصدر: 

the arab forum » towards a new welfare mix : rethinking the role of tehe state market and civil society 
in the provision of basic social services, Beirut, december 2012,p.7 

بني ويع جماالت استثماراهتا حيث تتنوع على تن األمانة العامة لألوقاف تعتمديالحظ من خالل اجلدول أعاله أن     
 إىليف القطاع املايل حيث وصلت املستثمرة هو إرتفاع نسبة األصول  أيضا ، وما يالحظاملايل والعقاري واخلدميالقطاع 

عن طريق  املايل، القطاع حنو األمانة استثمارات توجيه على يدل مما ،6005 سنة % 41.1 بلغت بعدما ،6055 سنة 35%
أسهمت يف حمافظ استثمارية مالية عديدة متتاز بقلة  حيث الشريعةاإلسهام يف صناديق استثمارية متفقة مع أحكام 

 املخاطر. 
كما كونت جهازًا متخصصًا يف   ،كما قامت بتأسيس شركة األمالك العقارية إلدارة مجيع األمالك العقارية الوقفية

 .إدارة االستثمارات اخلاصة يف األمانة، فضاًل عن قيامها ابستثمار أموال الغري
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 املطلب الثاين: الوقف يف ماليزاي
 ، واملشكالت اليت يواجهها.وإدارته سنتناول يف هذا املطلب الوقف يف ماليزاي من حيث اترخيه، 

 الفرع األول: اتريخ الوقف وإدارته يف دولة ماليزاي
 -واليت كانت تعرف ابسم ماالاي  -إّن املؤسسات الوقفية كانت موجودة يف ماليزاي : اتريخ الوقف يف ماليزاي -1

 ماليزاي إىل ثالث فرتات خمتلفة يقّسم أصل وتطور الوقف يفو منذ ظهور اإلسالم يف البالد حوايل القرن اخلامس عشر، 
 وأثناء فرتة االستعمار وبعد االستقالل. هي: ما قبل االستعمار

، ي عتقد أهنا القوانني املقننة 5169سنة  (Pahang Laws)س ّنت قوانني ابهانج  ملاليزايقبل االستعمار في الفرتة ما ف
لوقف يف البالد، إىل جانب تطبيق األحكام الشافعية يف املسائل املتعلقة ابلشريعة والقانون، واليت حّددت اب األوىل املتعلقة

املنقولة، كما صنفت خصائص الوقف إىل فئتني رئيسيتني: العامة واخلاصة، نوعني من األصول الوقفية: املنقولة وغري 
ومسجد  (Kg Laut)، مسجد الكونغ لوت  (Kg. Hulu)ونغ هولووفيما خيص أصول الوقف يعتب كّل من: مسجد الك

 .1السلطان أبو بكر من بني أوائل املساجد اليت خّصصت للوقف يف ماليزاي 
ديها من أجل البقاء أثناء االستعمار ألكثر من أربع مائة سنة. وأصبحت على نطاق واصلت املؤسسات الوقفية حتو 

واسع خالل االحتالل البيطاين، مما اضطر البيطانيني إىل تطبيق القوانني والتشريعات العلمانية على املسلمني حلماية 
 بناء املساجد واملدارس الدينية. الشعائر الدينية اخلاصة ابملسلمني، ممّا شجعهم على التبع ابألراضي لغرض

ختذت جهود كبرية من قبل السلطات القائمة على الوقف، فضال عن إنشاء أنواع جديدة من ويف املرحلة األخرية، ا  
األصول الوقفية، ابإلضافة إىل احلصول على الدعم املستمر من اجلهات احلكومية واخلاصة، حيث أصبح الوقف يلعب 

رفاهية االجتماعية واالقتصادية ال حتسني دورا رئيسيا يف تعزيز وحتفيز املؤسسات اخلريية لتحقيق اهلدف الرئيسي املتمثل يف
 للشعب املاليزي.

لذا ميكن احلديث يف هذه النقطة عن مرحلتني إلدارة الوقف يف ماليزاي مها: املرحلة السابقة لعقد اخلمسينات 
 واملرحلة التالية له.

 :2تتمثل أهم معامل هذه املرحلة يف: 1550 سنة إدارة األوقاف ما قبل أوال:

                                                           
1
 Siti Mashitoh Mahamood,.Waqf in Malaysia: Legal and Administrative Perspectives. Kuala Lumpur, Penerbit 

Universiti Malaya 2006. Pp 01.  
2
اإلسالمي للتمنية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، األمانة ، جملة البنك نظام الوقف يف التطبيق املعاصر )مناذج خمتارة من جتارب الدول واجملتمعات اإلسالمية(مهدي حممود امحد،   

  .551-559العامة لألوقاف، الكويت، ص 
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نتيجة للصراع الذي كان قائمًا بني العلمانيني واملتدينني أثناء السيطرة االستعمارية منذ دخول البتغاليني سنة إنه و   
فعل أمام املخط  العلمانية الذي سعى املستعمر إىل التمكني رد ، ازدهر الوقف يف تلك الفرتة حيث كان مبثابة 5155

واإلقبال على دين هللا، وهلذا فقد  ممارسة الشعائر اإلسالمية،من  منه، لذا كان من الضروري خلق أماكن متكنهم
 خصصت العديد من األراضي الزراعية من قبل الواقفني لدور العبادة واملقابر.

من هذا جند أّن معظم ممتلكات األوقاف كانت مرتبطة بغرض واحد مثل إنشاء املساجد أو املدارس الدينية أو 
حبق الوالية على  يف الغالب األوقاف كان على دور األيتام واملدرس الدينية، لذا فقد عهد املقابر، وأن النذر القليل من
 األوقاف إىل رؤساء القرى.

ويف معظم األحيان، حيث كانت األعيان املوقوفة توضع حتت تصرف املتويل، سواء كان فرداً أم جلنة دون احلاجة إىل 
الشفهي من قبل الواقف والقبول بنشوء الوقف و  وكان يكفي اإلقرارت وقفية العني، وثيقة رمسية )حجة الوقف( تثب

الوالية عليه من قبل املتويل. لينتقل حق التصرف يف شؤون العني املوقوفة من الواقف إىل املتويل هنائياً، وكان املتولون آنذاك 
ف كثريا ما تنشب صراعات يطالب ال خيضعون ألية رقابة يف إدارهتم للوقف. ونتيجة هلذا التهاون يف ضب  شؤون الوق

 فيها الورثة ابلعني املوقوفة بعد موت الواقف أو املتويل، يف ظل غياب وثيقة تثبت حقهم يف العني.
 1:أما مالمح هذه الفرتة فتتضح من خالل :1550إدارة األوقاف ما بعد  اثنيا:

ّن إدارة املمتلكات الوقفية ت رِكت للمتولني دون أن ختضع لضواب  قانونية أو إلطار تنظيمي، مما أدى إىل تزايد إ 
جاوزات حيث  تأدى إىل وجود حاجة ماسة لسّن قوانني حتّد من تلك الالنامجة عن غياب وثيقة رمسية، ما املشكالت 

أصدرت جمموعة من القوانني ضمن تشريعاهتا اإلدارية املستمدة من ، اليت 5616كان السبق حلكومة إقليم سالنغور سنة 
حلكومة املاليزية حيث ، وسرعان ما عّمت الفكرة على ابقي ا2أحكام الشريعة اإلسالمية ومنها ما يتعلق إبدارة الوقف

 سنة ومة ميالكا، حك5611سنة إقليم ترينفانو  احلكومات التالية القوانني اخلاصة إبدارة الوقف:بعد أصدرت فيما 
 .5611وحكومة جوجور سنة  5691برياك سنة حكومة ، 5616

 وقد اشرتكت تلك القوانني يف إثبات النصوص التالية:
  العام جلميع األوقاف اإلسالمية؛اعتبار اجمللس اإلسالمي هو املتويل -
 لقة ابألوقاف لدى اجمللس املذكور؛االحتفاظ جبميع املستندات املتع -
 بصرف ريع األمالك الوقفية على األغراض احملدد هلا وفق شروط الواقفني. االلتزام -

                                                           
1
 .551، ص سابقمرجع  مهدي حممود أمحد،  

 .35ص  ،6001امللك عبد العزيز،، جامعة 6، جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد دور الوقف يف جمال التعليم والثقافة: دولة ماليزاي منوذجا، سامي حممد الصالحات  2
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والية خمتلفة، وهذه الوالايت حيكمها ملك أو سلطان، وقد فوض  53تتشكل ماليزاي من  :إدارة األوقاف مباليزاي -2
الدستور املاليزي السلطة إلدارة مجيع األمور اإلسالمية والدينية جلميع السالطني يف كل والية، وتشمل أمور الزكاة، بيت 

الدينية اإلسالمية،  املال والوقف، وقد فوض السالطني هذه السلطة للمجلس الديين ابلوالية إلدارة وتنظيم الشؤون
أين خيضع اجمللس الديين لرئيس دائرة الشؤون الدينية، واجمللس الديين ال يعتب جزءا من ساابه وساراواك  إقليمابستثناء 

اجلهاز احلكومي. إىل جانب هذه اجملالس شكلت حكومة ماليزاي إدارة خاصة ابلزكاة والوقف واحلج)جوهار( تتبع إدارة 
لضمان فعالية اإلدارة، حيث تلعب دور هام كمنسق ختطي  وتقوم مبالحظة شؤون  6003ذلك سنة  رئيس الوزراء وكان

 .1الوقف
 كم احملكمة الشرعية العليا، ففي والية سيالجنور مثال يوجد حوخيضع الوقف يف ماليزاي إىل قضاء الوالايت

 .6001بسماع وتقرير أمور الوقف يف إدارة الدين اإلسالمي بقانون سنة 
 ب تسجيل كل وقف يف ماليزاي ابسمتقوم اجملالس الدينية بدور التويل والنظارة على ممتلكات األوقاف، كما جي

، وينبغي على اجمللس الديين أن 5691اجمللس الديين اإلسالمي كمالك للوقف وفقا للقانون القومي لألراضي لسنة 
اف من سياسات وتطويرات مرتبطة إبدارة الوقف، ولكل يؤسس جلنة إدارة أوقاف إلدارة مجيع الشؤون اخلاصة ابألوق

 جملس ديين جلنة إدارة خاصة به.
احلكومة املاليزية مؤسسة الوقف املاليزية  أنشأتيف ماليزاي،  األوقاف إلدارة اإلسالميةاجملالس الدينية  إىل ابإلضافة

yayasan wakaf malaysia (YWM)   هذه  لدى األموالوهدفها جتميع التبعات املالية، حيث يتم جتميع  ،6001سنة
وتنميتها  ؤسسة هو جتميع األموال الوقفيةامل من إنشاء هذهدف اهلو  ،اثبتة أصول إىليتم حتويلها  أنقبل املؤسسة 

ضمان االجتماعية كالامج التنمية دعم بر  ابإلضافة إىل وفق الضواب  الشرعية لتحقيق التنمية االقتصادية، هااستثمار و 
الشهرية  األجورمن  األمواللتجميع  اإلسالمي،مثل البنك  ،مع البنوك هذه املؤسسةمل اعت، وتالتعليم للفئات الفقرية

 اليت ختدم التنمية املستدامة. تمويل املشاريعتوجيهها لو 
 
 
 
 

                                                           
 اإلمارات دولة، ديب القّصر وشؤون األوقاف مؤسسة م ،الوقفية لالستثمارات الدويل ديب مؤمتر، استثمار أراضي الوقف كأداة لتطوير اقتصاد املسلمني يف ماليزايدو الكفل بن حسن،  1

 .553،559،551، ص6001 ،العربية
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 ليم ميالكا:يكل التنظيمي إلدارة الزكاة واألوقاف وبيت املال يف إقاهلعرض سنوفيما يلي 
 : اهليكل التنظيمي إلدارة الزكاة واألوقاف وبيت املال يف إقليم ميالكا05الشكل

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظام الوقف يف التطبيق املعاصر )مناذج خمتارة من جتارب الدول واجملتمعات : حممود أمحد مهدي، املصدر
ص  ، ، جملة البنك اإلسالمي للتمنية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، األمانة العامة لألوقاف، الكويتاإلسالمية(

556. 
  

ميالكا -املسجد اإلسالمي   

 جلنة الزكاة
 جلنة بيت املال

واالستثمار جلنة التنمية  
 جلنة البحوث
 جلنة األوقاف

 

 

 بيت املال

مدير الزكاة واألوقاف 
 وبيت املال

 انسخ

 مراسل

 حارس

 كاتب كاتب كاتب

 مسجد كيلنق مسجد هولو بيت الزكاة بيت األوقاف

 إمام

 مؤذن

 عامل

 إمام

 مؤذن

 عامل
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 واملشكالت اليت تواجه الوقف يف ماليزاي ستثمار األوقاف يف ماليزايالفرع الثاين: ا
 إىل املشاكل اليت تواجه الوقف يف ماليزايسنتطرق يف هذه النقطة إىل جماالت استثمار الوقف يف ماليزاي، مث 

 :1يتميز إستغالل األوقاف يف ماليزاي مبا يلي :استثمار ممتلكات األوقاف -1
إّن معظم ممتلكات الوقف متمثلة يف األراضي مل ختضع لصيغة استثمارية سوى اإلجارة، فمعظم أراضي األوقاف يف 

، كذلك يف كل من  ميالكا وبينانق، وقد سنة 66إىل  99برياك على سبيل املثال مؤجرة أبجرة زهيدة ملدة ترتاوح بني 
نشاء مباين سكنية وجتارية على األراضي الوقفية يستغلوها متكن املستأجرون على إثر ذلك وخالل عقود طويلة من إ

ملصلحتهم مقابل أجرة زهيدة تذهب للوقف. ومن هذا الوضع مت تشكيل جلان استثمار استشارية للمجالس اإلسالمية يف 
 له.هذه األقاليم مهمتها تقدمي املشورة املتخصصة حول نوع االستثمار والنواحي املتعلقة إبنشائه ومصادر متوي

وقد أنشأ اجمللس اإلسالمي إبقليم ميالكا جلنة خاصة لإلشراف على إدارة األوقاف والبحث عن السبل والوسائل 
املالئمة لتنميتها وتطويرها، ويف إقليم بينانق أنشأت هيئة استشارية لتقدمي املشورة الفنية للمجلس اإلسالمي فيما يتعلق  

فية االستثمارية، وقد متكن اجمللس مستعينًا مبشورة جلنة االستثمار من إجناز بتقصي اجلدوى االقتصادية للمشاريع الوق
رينجيت ماليزي سنوايً، ووقع اجمللس اإلسالمي عقداً مع اجلهة  6000000متجرًا قدر بـــ  54شقة و  66مشروع مب ى بــ 

سنة تعود بعد ملكية املشروع  40رينجيت ماليزي سنواًي من عائدات املشروع ملدة  6000املمولة يتقاضى مبوجبه 
رينجيت ماليزي يف إطار مباين جتارية وسكنية، كما يسعى  100000للمجلس، كما مّت إجناز مشروع تبلغ كلفته التقديرية 

 .2رينجيت ماليزي 11000ن يبلغ العائد أاجمللس لتمويل مشروع بقرض من احلكومة الفدرالية ومن املتوقع 
اإلسالمي املاليزي، شرع اجمللس يف حتويل استثماراته املصرفية إىل ودائع استثمارية لدى عقب بدأ عمليات البنك 

البنك املذكور، وأصبحت األوقاف النقدية واألسهم الوقفية الوسيلة املستخدمة من قبل اجملالس الدينية يف ماليزاي لتوليد 
 املوارد املالية لتمويل االستثمارات واألمالك الوقفية.

إّن معظم املمتلكات الوقفية يف ماليزاي وقفت قبل بداية القرن العشرين، وكان : ت إدارة األوقاف مباليزايشكالم -2
ن ظَار ها من زعماء القرى، أو أانس يتمتعون ابحرتام الواقفني، أو مجعيات املساجد، لذلك مل حتظ هذه املمتلكات حبسن 

                                                           
، مداخلة ابمللتقى الدويل الثاين حول: املالية مؤسسات الوقف يف حتقيق التنمية االجتماعية املستدمية: دراسة مقارنة بني التجربة املاليزية والتجربة اجلزائريةدور بوقرة رابح، عامر حبيبة،   1

 . 9، ص 6054جوان ، صفاقس، تونس،اإلسالمية 
 

2
 Zulkifli Hasan, Muhammad Najib Abdullah,. The Investment of Waqf land as an Instrument of moslims economic 

Development in malaysia, Islamic Science University of Malaysia. 2008,p8. 
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صحيح ذلك الوضع إال يف منتصف تتسّن للمجالس اإلسالمية التحرك لاإلدارة والكفاءة يف حتقيق أهداف الواقفني ومل ي
 القرن العشرين.

 :1ولعل أهم املشاكل اليت واجهت األمالك الوقفية يف ماليزاي
ختص نقل امللكية جلميع األعيان املوقوفة إىل اجملالس اإلسالمية، أي إنفاذ القانون القاضي مشكلة نقل امللكية: أوال: 

اجمللس اإلسالمي هو املتويل جلميع األوقاف اخلريية يف اإلقليم املوجود به، خاصة ابلنسبة لألوقاف املخصصة أبن يصبح 
الكثري من هذه املمتلكات  تألوجه الب عامة وغري مرتبطة  مبنشأة حمددة كاملساجد واملدارس الدينية وغريها، حيث تعرض

 تولني أنفسهم.إىل التعدي من قبل ورثة الواقفني أو من طرف امل
يتمثل هذا املشكل يف نقصان الكفاءة والكوادر املؤهلة يف دوائر األوقاف جلميع اجملالس نقص الكوادر املؤهلة:  اثنيا:

كنها ذلك من استقطاب الكفاءات اإلدارية الالزمة اإلسالمية تقريباً، ويعزى ذلك إىل قلة عائدات هذه املرافق حبيث ال ميّ 
 ديها لزايدة مهاراهتم.أو تكوين املوظفني ل

ميكنها من االحتفاظ بسجالت دقيقة خاص ال متلك اجملالس اإلسالمية نظام انعدام وجود نظام خاص: اثلث: 
للممتلكات الوقفية، حيث يطلب اجمللس اإلسالمي يف الغالب من جلان اجملالس واملدارس الدينية موافاته مبا لديهم من 

من تلك اللجان ابعة للمسجد أو املدرسة الدينية املعنية، ويكتفي مبا حتصل عليه فق  معلومات حول األمالك الوقفية الت
 تأكد من صحة املعلومات املتحّصل عليها.دون أن يسعى لل

اإلجراءات املتعلقة بنقل ملكية األعيان املوقوفة إىل اجملالس اإلسالمية ابلب ء،  تتسممللكية: ابطء عملية نقل رابعا: 
نية طويلة من أجل ذلك، وما يضاعف حجم هذا املشكل هو ضعف الكفاءة اإلدارية للموظفني وقلة وتتطلب مدة زم

 العائدات لدى الدوائر الوقفية نفسها. 
حيث ال يستث ى من ذلك سوى وقف نقل امللكية، مشكلة التبعات املالية اليت ترتتب عن الّتبعات املالية:  خامسا:

ئدها أقل من النفقات فيها العني املوقوفة املراد نقل ملكيتها من غري عائد أو يكون عااملقبة. ويف احلاالت اليت تكون 
دائرة الشؤون  إىلمن ذلك  مسه مباشرة، فتنتقل امللكية بدالصرف اجمللس اإلسالمي عن حتويل ملكيته على ااملطلوبة، ين

 متع مبيزة اإلعفاء من الرسوم.توت ،الدينية التابعة حلكومة اإلقليم، لتصبح العني املوقوفة يف حكم األمالك احلكومية
تتمثل هذه املشكلة يف غياب الوعي الكايف أبمهية الوقف كمؤسسة إسالمية، يكمن أن يكون هلا قلة الوعي:  سادسا:

التنمية االجتماعية واالقتصادية، وهذا ما تسعى إليه بعض اجملالس اإلقليمية من أجل دور فعال ورائد يف خدمة أهداف 
 تنمية األوقاف يف اآلونة األخرية.
                                                           

1
 .563،564،566ص  مرجع سابق،حممود أمحد مهدي،   
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 املبحث الثاين: دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة يف الكويت وماليزاي
سنتناول يف هذا املبحث دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة يف الكويت وماليزاي، حيث سنبدأ بعرض  

بعض مؤشرات التنمية املستدامة يف كل من الدولتني، مث بعد ذلك سنتناول الصناديق الوقفية يف الكويت ودورها يف 
 ودورها يف التنمية املستدامة.ماليزاي يف التنمية املستدامة، مث سنتناول الصناديق الوقفية 

 املطلب األول: التنمية املستدامة يف الكويت وماليزاي
حيث سنتناول يف هذا املطلب مالمح التنمية يف كل من ماليزاي والكويت، مث سنعرض بعض مؤشرات التنمية  

 املستدامة يف الدولتني.

 الفرع األول: مالمح التنمية يف ماليزاي والكويت
سنتناول يف هذا الفرع خصوصية التنمية يف كل من ماليزاي والكويت من خالل عرض أهم مميزات التنمية يف  

 الدولتني. 
التنموية يف ماليزاي من خالل النقاط  اإلسرتاتيجيةميكن إجياز أهم مالمح  خصوصية إسرتاتيجية التنمية يف ماليزاي -1

 : 1التالية
على سكان اعتمادها تعتمد على الذات بدرجة كبرية من خالل  إسرتاتيجيةانتهجت ماليزاي إسرتاتيجية تنموية ذاتية:  -

على املوارد الداخلية يف توفري رؤوس ها اعتماد، ابإلضافة إىل البالد األصليني الذين ميثلون األغلبية املسلمة للسكان
 ؛األموال الالزمة لتمويل االستثمارات

بتهيئة  املناخ السياسي لدولة ماليزاي بني الكثري من الدول النامية، يتميزحيث أنه من  :املالئم املناخ السياسيتوفر  -
، كما أن أن ماليزاي مل تتعرض الستيالء العسكريني على السلطة خاصة، الظروف املالئمة لإلسراع ابلتنمية االقتصادية

سية القائمة على أسس عرقية، ما جعل سياسة من خالل املفاوضات املستمرة بني األحزاب السيا يكوناختاذ القرارات 
 ؛ماليزاي توصف أبهنا تتميز أبهنا دميوقراطية يف مجيع األحوال

                                                           
 www.kantakji.com ، متوفر على املوقع:315لعدد، جملة الوعي اإلسالمي، الكويت، ويةالتنم قراءة يف جتربة ماليزاي، عبداحلافظ الصاوي 1
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ماليزاي بتحسني املؤشرات االجتماعية لرأس املال  لقد اهتمتاإلهتمام ابملؤشرات االجتماعية لرأس املال البشري:  -
لتعليمية والصحية للسكان، سواء كانوا من أهل البالد األصليني البشري اإلسالمي، من خالل حتسني األحوال املعيشية وا

 ؛أو من املهاجرين إليها من املسلمني الذين ترحب السلطات بتوطينهم
ماليزاي لرؤاي مستقبلية للتنمية والنشاط االقتصادي من خالل خط  مخسية متتابعة  الرؤية املستقبلية للتنمية: متتلك -

من خالل التخطي   حىت اآلن، بل استعداد ماليزاي املبكر للدخول يف القرن الواحد والعشرينومتكاملة منذ االستقالل و 
 ؛والعمل على حتقيق ما مت التخطي  له ،م6060ملاليزاي 

منو  تعتب أساس البنية األساسية، واليت ابإلنفاق على مشاريع متويل االهتمام بتنمية الب ى األساسية: هتتم ماليزاي  -
ارتفع ترتيب ماليزاي لتصبح ضمن دول االقتصاد اخلمس األوىل يف العامل يف جمال قوة اقتصادي دائم ومستمر، ولقد 

 ؛االقتصاد احمللي
 من صناعات إستهالكية، وسيطة، ورأمسالية؛  فروع النشاط الصناعيحيث أهنا تغطي معظم  :التنوع يف البنية الصناعية -
 ؛الزراعة إىل اقتصاد يعتمد بصورة أكب على التصنيعالتعدين و االنتقال من  -
التزمت احلكومة املاليزية ابألسلوب اإلسالمي السليم يف ممارسة خمتلف إتباع مبادئ االقتصاد اإلسالمي: حيث  -

 حنو خدمة خمتلف جماالت التنمية؛  األنشطة االقتصادية وتوجيه املوارد
 املصارف قطاع يف والودائع املالية األصول حجم بلغ وقد اإلسالمي، التمويل حنو تدرجييا والتوجه التمويل مصادر تنويع -

 البالد. يف املصريف النظام ألصول اإلمجايل احلجم من% 22 حوايل 2102 من األول الثالثي يف اإلسالمية

 :1: ميكن ذكر بعضها يفمالمح إسرتاتيجية التنمية يف الكويت -2
تتميز دولة الكويت جبغرافية صغرية وغنية ومفتوحة نسبيًا ويعتمد إقتصادها على النف  حيث يبلغ احتياطيها الثابت  -

 ؛ملمن احتياطيات النف  اخلام يف العا% 1.3مليار برميل أي حوايل  506رمسياً حوايل 
 يف االقتصادية األنشطة ملختلفة األساسي احملرك هو العام اإلنفاق أصبح حىت االقتصادي النشاط يف الدولة دور اتساع -

 الدولة؛
 اإلعتماد على الواردات من السلع الصناعية بشكل كبري؛  -
وجود وفرة يف اليد العاملة الوافدة مما أدى إىل عزوف لليد العاملة احمللية عن املشاركة يف النشاطات اإلنتاجية واجتاههم  -

 إىل املناصب احلكومية؛
 املعيشة وانتشار من  االستهالك الرتيف؛ارتفاع مستوى  -

                                                           
1
  www.arab-api.org/images/publication/pdfs، متوفر على املوقع:حتليل للتجربة الكويتيةسياسات العمل والتنمية البشرية يف األقطار العربية،  
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هيمنة الدولة على النشاط االقتصادي ليس فق  يف اخلدمات االجتماعية  وأيضا جتهيز الب ى األساسية  وتغييب دور  -
 القطاع اخلاص الذي أصبح اتبع للقطاع العام؛

 اختالل هيكل العمل والسكان بسبب العمالة الوافدة؛  -
وائض النفطية، وذلك بتكثيف استخدام خمتلف أشكال الدعم واإلعاانت املختلفة كوسيلة إلعادة على الف اإلعتماد - 

 توزيع الثروة بني األفراد.

 الفرع الثاين: بعض مؤشرات التنمية املستدامة يف الكويت وماليزاي
 :1يليسنتطرق يف هذا الفرع إىل بعض مؤشرات التنمية املستدامة يف كل من الكويت وماليزاي كما  

سنتناول فيما يلي مؤشرين مها تطور الناتج احمللي اإلمجايل ونصيب الفرد من الناتج احمللي املؤشرات االقتصادية:  -1
 اإلمجايل.

 تطور الناتج احمللي اإلمجايل:أوال: 
 2013-1550اإلمجايل الناتج احمللي : تطور 04اجلدول

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2000 1990 السنة 
  GDPماليزاي 

 بليون دوالر 
3433 6431 64535 60634 63131 616 40331 45633 

  GDPالكويت 
 بليون دوالر 

18 ,3 4131 53133 509 55636 59031 51331 51134 

key socio-economic statistics on IDB member countries, may2014, www.isdb.org, p10.:املصدر 

من خالل اجلدول أعاله يتضح تطور الناتج احمللي اإلمجايل يف كل من دولتني، خاصة يف دولة ماليزاي حيث بلغ عام 
 بليون دوالر ويرجع هذا النمو إىل ارتفاع صادرات السلع الصناعية لدولة ماليزاي،  400حوايل  6054و 6056

دولة الكويت والذي يرجع ابألساس إىل صادرات النف   ما يالحظ أيضا النمو املتواصل للناتج احمللي اإلمجايل يف
 من دخل دولة الكويت. %61من الناتج احمللي اإلمجايل، حيث أن النف  يشكل  %10 واليت متثل

 66344: لقد بلغ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل لدولة الكويت نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل اثنيا:
وابلتايل فكويت حتتل املراتب األوىل بني الدول اإلسالمية من حيث نصيب الفرد من الناتج احمللي بعد  6055دوالر سنة 

                                                           
1,key socio-economic statistics on IDB member countries, may2014, www.isdb.org. 
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دوالر( وهذا يرجع ابلطبع إىل عائدات البرتول، أما يف ماليزاي فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج احمللي  13دولة قطر) 
لنسبة لدولة الكويت وهذا ابلطبع يرجع إىل الفرق يف التعداد ، وهذا الرقم منخفض اب6056دوالر سنة  9311اإلمجايل 

 السكاين بني الدولتني.

سنتناول فيما يلي بعض املؤشرات االجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة يف بعض املؤشرات االجتماعية والبيئية:  -2
 الكويت وماليزاي.

بني  % 631، أي مبعدل منو يقدر ب6054مليون نسمة حبلول سنة  40: بلغ عدد سكان ماليزاي النمو السكاين أوال:
مبعدل منو يقدر  6054مليون نسمة حبلول سنة  436أما يف الكويت فقد بلغ التعداد السكاين،  6054و 6006سنيت 
 .6054و 6006بني سنيت  % 633ب

مليون، ويرجع هذا  0,1ما يقارب  2102لقد بلغت القوة العاملة يف دولة الكويت سنة  العمالة معدل البطالة:  اثنيا:
مليون،  ولقد انتهجت ماليزاي  56.1االرتفاع إىل اليد العاملة الوافدة، أما يف ماليزاي فقد بلغت القوة العاملة ما يقارب 

 .%4اىلسياسات صارمة ملكافحة البطالة وقد جنحت يف ختفيض نسبة البطالة 
 %634إىل  5663سنة  %55دوالر  يف ماليزاي من  6: لقد اخنفضت نسبة السكان الذين يعيشون حتت الفقر اثلثا:
، وهذا يرجع إىل السياسات اليت انتهجتها الدولة للقضاء على الفقر من خالل الرتكيز على تنمية رأس املال 6056سنة 

 يف مكافحة الفقر. البشري واإلنفاق على الصحة والتعليم، هناك أيضا بنك جرامني ودوره
من خالل اجلدول املويل يتضح أن العمر املتوقع عند الوالدة يف الدولتني يتقارب وقد : العمر املتوقع عند الوالدة رابعا:

يف الكويت وهذا االرتفاع يعزى إىل سياسات الدولتني املوجهة  1331يف دولة ماليزاي و 1331إىل  6056وصل سنة 
من سكان دولة ماليزاي حيصلون  %66 لالهتمام ابخلدمات  الرعاية الصحية وحتسني ظروف املعيشة للسكان، حيث أن

خيصصان  يف دولة الكويت. ابإلضافة إىل هذا فإن كال من ماليزاي والكويت %6639على املياه الصاحلة للشرب، مقابل 
ما  6056مبالغ معتبة لإلنفاق على القطاع الصحي، فقد وصل االتفاق على القطاع الصحي يف دولة الكويت سنة

نفقات القطاع احلكومي، أما يف ماليزاي فقد بلغت نسبة اإلنفاق  %1631من الناتج احمللي متثل منه نسبة  %631يعادل 
  .%11ناتج احمللي اإلمجايل مثلت منها نفقات القطاع احلكومي من ال %3ما يعادل  6056على القطاع الصحي سنة 
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 يف الكويت وماليزاي : العمر املتوقع عند الوالدة05جدول رقم

 6056 6000 5660 السنة 
 العمر املتوقع عند الوالدة 

 الكويت
1631 1431 1331 

  العمر املتوقع عند الوالدة
 ماليزاي

1035 1635 1331 

 .key socio-economic statistics on IDB member countries, may2014,p34. www.isdb.org :املصدر

: لقد اهتمت كل من مايزاي والكويت ابلتعليم وتنمية رأس املال البشري، وذلك نظرا ألمهية التعليم يف التعليم خامسا:
مسارات التنمية املستدامة يف الدولتني، وقد خصصت الدولتني مبالغ معتبة لإلهتمام ابلتعليم، وقد وصلت نسبة تعلم 

 يف ماليزاي والكويت على التوايل. %6431و 6435 6056و 6001القراءة والكتابة بني املراهقني بني سنيت 

ترتيبات مقدمة يف مؤشر التنمية البشرية  واجلدول التايل : حتتل الكويت وماليزاي مؤشر التنمية البشرية الكويت سادسا:
 .6056إىل  6001يف الدولتني خالل الفرتة املمتدة من يوضح تطور مؤشر التنمية البشرية 

 2012-2005: تطور مؤشر التنمية البشرية 60جدول

 6056 6050 6001 السنة 
 قيمة مؤشر التنمية البشرية

 HDI  
0311 0316 0316 

 قيمة مؤشر التنمية البشرية
 HDI 

0313 0319 0311 

 .key socio-economic statistics on IDB member countries, may2014,p28. www.isdb.org املصدر:        

 6000: يعتب من املؤشرات البيئية للتنمية املستدامة و يالحظ يف دولة الكويت أنه بني سنة مؤشر إزالة الغاابت سابعا:

مما يدل على أن هناك زايدة وحتسن يف إنشاء الغاابت يف الكويت وأن الدولة  %639-سجل هذا املعدل قيمة  6055و
وابلرغم أن النسبة  % 031يف ماليزاي فيشري هذا املؤشر لنفس الفرتة إىل  تنتهج سياسات انجعة للمحافظة على البيئة، أما

 منخفضة إال أنه يعين أن هناك إضرار ابلغاابت يف ماليزاي.
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إىل وجود إصدارات لغاز الكربون  6050: يشري هذا املؤشر يف سنة وناثين أكسيد الكربمؤشر إصدارات غاز  اثمنا:
وحدة قياس يف ماليزاي. إن ارتفاع قيمة هذا املؤشر يف دولة ماليزاي يرجع  65931وحدة قياس و 6431يف الكويت تقدر ب

 .إىل القاعدة الصناعية العريضة اليت متتلكها ماليزاي

  : دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة يف ماليزايثايناملطلب ال
يف حتقيق التنمية املستدامة يف ماليزاي وذلك من خالل جترية صندوق  سنتناول يف هذا املطلب دور الصناديق الوقفية 

 .وقف اجلامعة اإلسالمية املاليزية

 وقف النقود واألسهم الوقفية يف ماليزايالفرع األول: 
، 1هكتار موزعة على ماليزاي 413161يشكل وقف األراضي يف ماليزاي، أكب نسبة من جموع األوقاف فهناك حوايل  
املقابر، ومدارس العلوم القرانية، ومن جمموع هذه األراضي ساجد، املهذه األراضي ذات أغراض دينية: كمن  60%

أوقاف مسجلة، وهي موزعة على الوالايت األربعة عشر: ومتتلك كل من سيالجنور،  603141395الوقفية هناك 
 5111390، 6493666، 5094361ايل: وسراواك، وجنريي مسبيالن أكب نسبة من هذه األراضي فهي متتلك على التو 

 .ار
، ويعد ع الوقف خلدمة التنمية املستدامةوهناك اسرتاتيجيات انتهجتها ماليزاي يف استثمار هذه األراضي لتنمية ري

 THللمناطق االحتادية ابالشرتاك مع صندوق احلج ومؤسسة  اإلسالميقام به اجمللس الديين  املشروع الذي

technolopgies Sdn.Bhd   حيث  ،ماليزاي بريهاد أكب املشاريع االستثمارية يف أراضي الوقف يف ماليزاي إسالموبنك
مليون رجنيت ماليزي، وسيستفيد صندوق احلج حبق استخدام  515طابق بتكلفة  43لمل املشروع تشييد مب ى من 

 .2 إجارمليون رجنيت ماليزي كتكلفة  19.9سنة مقابل  61املب ى ملدة 

الوقف العقاري هو الوقف السائد يف ماليزاي، إال أن هناك توجهات إلستخدام صيغ مستجدة للعمل الوقفي رغم أن 
 يف ماليزاي منها: وقف النقود واألسهم الوقفية، وصناديق الوقف.

لتجميع املوارد الوقفية املالية، حيث يقوم الواقفون بوقف  ةالديني السا اجملهتاعتمد: هو صيغة مبتكرة وقف النقود -1
مبالغ معينة من املال للمجلس الديين توضع يف صندوق خاص، وتستخدم أموال الصندوق لتلبية متطلبات التنمية 

وقف تشجيع الناس على الوقف، ولقد قامت احلكومة بتوفري حافز ضرييب ألي هو االجتماعية واالقتصادية، واهلدف منه 
                                                           

1
 ZULKIFLI HASAN , islamic law of property , p3  www.zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/06/islamic-law-of-

inheritance.pdf 
2
 .556، صمرجع سابقدو الكفل بن حسن،  
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رجنيت ماليزي، أي  50300. ويقبل الوقف النقدي حىت 56911من قانون ضريبة الدخل لسنة (9)33نقدي يف القسم 
 .2ما يعادل اثنني ونصف دوالر أمريكي

رجنيت، وقف أسهم  1صندوق وقف بينانق حبد أدىن  :والايت مت فيها العمل ابلوقف النقدي وهي 9هناك   
رجنيت للسهم،  50رجنيت للسهم، وقف أسهم جوهار ب 50وقف أسهم ابهانق برجنيت للسهم،  50سيالجنور ب

 تصل وهلذا قد، الدنيا للمشاركات القيمة واخنفاضرونة ويتميز وقف النقود مبرجنيت للسهم،  50ترنقاين وماالكا ب
 .لصندوق الوقفوم، رجنيت يف الي 5رجنيت سنواي لو تبع كل مسلم ب 3بليون 3.4إىل جتميعات وقف النقود يف ماليزاي 

لس الديين لغرض تنمية الوقف، فمثال إذا خط  اجمللس الديين لبناء اجمل نتصدر أسهم الوقف عاألسهم الوقفية:  -2
رجنيت ماليزي  50300ماليني رجنيت، يقوم إبصدار مليون سهم بقيمة  50مب ى على أرض الوقف بتكلفة إنشاء 

 ر.سيالجنور وجوها، ميالكا كل من  لقد مت إصدار أسهم الوقف يفو  .للسهم، وتكون األسهم هي الوقف النقدي
م يطلق عليه خمط  األسه اجمللس الديين اإلسالميأدخلت إدارة الوقف برانمج تتم إدارته من طرف يف سيالجنور 

، وقد مت أتسيس هذا البانمج استنادا على يعرضها اجمللسسيالنغور، بغرض تشجيع اجلمهور على شراء الوحدات اليت 
، والذي كان غرضه الرئيسي احلفاظ على الرعاية االجتماعية للمسلمني، 5666للوقف )سيالجنور( عام  51سن القانون 

وقف. مّث يتم توزيع العائدات لل يلواردة من الوقف يف صندوق النقدحيث يتم وضع املال الذي مّت مجعه من اإليرادات ا
 4الوقفية على كّل من هو مسلم لسد حاجاته االقتصادية، التعليمية، االجتماعية والروحية.

: كما ذكران سابقا فإن اجملالس الدينية تقوم إبنشاء صناديق وقفية لتجميع األوقاف واليت يتم الصناديق الوقفية -3
 توجيها للمجاالت التنموية املختلفة، من بني الصناديق الوقفية هناك:

 

 

                                                           
 .566ص سابق،مرجع الذو الكفل،   1
 .416ص ،6001 ،العربية اإلمارات دولة، ديب القّصر وشؤون األوقاف مؤسسة م ،الوقفية لالستثمارات الدويل ديب مؤمتر، تنمية الوقف يف ماليزايسوهامي حاجي حممد صاحل،  2

3 Haslindar ibrahim,afizar amir, tajul ariffin masron, cash waqf : an innovative instrument for economic 
development International Review of Social Sciences and Humanities ,N1,2013,p4. 
4  Zuraidah Mohamed Isa, Norhidayah Ali and Rabitah Harun. 2011. A Comparative Study of Waqf Management in 
Malaysia, International Conference on Sociality and Economics Development, vol.10, IACSIT Press, Singapore, pp 
562.  
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هذا الصندوق، والذي كان  5616سالمي لوالية بينانق سنة : لقد انشئ اجمللس الديين اإل1صندوق وقف بينانق -
 .يةسالمكل تصرف قد يسيء اىل املؤسسات اإلومنع وحظر   ،سالميرب  اجملتمع ابلدين اإل منه هو لساجملدف ه

 .6056وحىت  6006واجلدول املوايل يوضح تطور أصول الصندوق خالل الفرتة املمتدة من 

 2012- 2002: جمموع أصول الصندوق خالل الفرتة 07اجلدول رقم

 6056 6055 6050 6006 6001 6001 6009 6001 6003 6004 6006 السنة

 املبلغ

 رجنيت

1.414.00 43.5551.46 1.409.56 393.531.19 41.901.91 54.915.91. 15.511.64 19.596.00 556.119.65 560.361.33 93.111 

 haslindar ibrahim, eliza nor, joriah muhammad cash waqf and its development in northernاملصدر:

region of malaysia, the 4th  international conference on business and research, indonesia,2013 ,p280 

نتيجة اجلهود املبذولة  ،6001سنة  393.531.19حد  إىليالحظ من خالل اجلدول ارتفاع أصول الصندوق لتصل 
ودعم رأس ماله  صندوقاللرتقية  اجليدة التسويقية واإلسرتاتيجية ،يداجلتخطي  ال واليت تعتمد علىاجمللس الديين  من طرف

 هبدف زايدة فعاليته يف حتقيق أهدافه.

 املاليزية يف التنمية املستدامة اإلسالميةالفرع الثاين: دور صندوق الوقف للجامعة 
لقد سعت الدولة املاليزية إىل تطوير العمل الوقفي، وذلك من أجل دعم دوره يف التنمية املستدامة على اعتبار أنه  

مؤسسة مالية إسالمية متلك من املوارد التمويلية ما ميّكنها من دعم خمتلف اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
ردان فيما سبق بعض مستجدات العمل الوقفي يف ماليزاي، خاصة وقف النقود وما والدينية داخل اجملتمع املاليزي، ولقد أو 

لفرع فستتناول التجربة اليت قامت هبا اجلامعة اإلسالمية انتج عنه من صيغ أخرى كاألسهم والصناديق الوقفية، أما يف هذا 
حتقيق التنمية املستدامة خاصة يف املاليزية من خالل إنشاء صندوق وقفي خريي، والوقوف على دور هذا الصندوق يف 

 جانبها االجتماعي يف ماليزاي.  
أنشأت اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي صندوق الوقف اخلريي كقسم صندوق وقف اجلامعة اإلسالمية املاليزية:  -1

مع جبليات خمتلفة ، وهو عبارة عن وكيل قانوين يقوم من خالل نشاطات وفعا51/04/5666من أقسام اجلامعة بتاريخ 

                                                           
1
 haslindar ibrahim, eliza nor, joriah muhammad, cash waqf and its development in northern region of malaysia, the 

4th  international conference on business and research, indonesia,2013 ,p280 
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أتمني يف كما يساعد الطلبة   ،العملية التعليمية والثقافية يرجل تطو أالتبعات واملساعدات حلساب الصندوق اجلامعي، من 
يعمل على تطوير األنشطة األكادميية والعلمية، توفري املنح والقروض واملساعدات املالية للطلبة.كما و  ،دخل خاص هبم
من خمتلف املمتلكات العينية واملعنوية كالنقد واألسهم سواء داخل ماليزاي أو خارجها، وقاف اب األاستقطيعمل على 

ن الصندوق إو  وحماولة إجياد شبكة عاملية لبناء األمة اإلسالمية وتقوية رابطة األخوة بني الطلبة املسلمني وسد حاجاهتم.
 .إدارتهغري مصرح كوقف لضمان عدم تدخل الدولة يف 

لقد أنشأت اجلامعة املاليزية هذا الصندوق من أجل تنمية مستدامة:  الصندوق يف تعبئة األصول الوقفيةدور  -2
املوارد املالية الالزمة لتغطية مني يف اجلامعة الذين ال يستطيعون أت وكان اهلدف الرئيسي منه هو دعم الطلبة املتفوقني

دم من طرف احلكومة املاليزية ق  ابتدائي الصندوق برأس مال  إنشاء ، ولقد مت1تكاليف معيشتهم داخل اجلامعة
 ندوق،اعتماد إسرتاتيجية من أجل تنمية أصول الص إىلرجنيت ماليزي، بعد ذلك عمد الصندوق  مليون4.1يقدرب

 أفرادوضمان انتشاره وهذا ما تطلب ارتباط الصندوق بعالقات مع  وأمهيته، اعتمدت على نشر التوعية حول الصندوق
  .2ومؤسسات حمليا وعامليا

 :3ميكن توضيح أهم مصادر تعبئة أموال الصندوق من خالل ما يلي 
، وقد أوقف كل من انئب رئيس اجلامعة عبد احلميد سليمان راتبه لصاحل اقتطاعات شهرية من مرتبات موظفي اجلامعة -

 ؛ الصندوق، كما قدم اتن سريي كمال حسن قطعة أرض لصاحل الصندوق
سوق رمضان اخلريي لتوليد  إقامةكما أنه من األنشطة اهلامة للصندوق أنشطة الصندوق، مثل برانمج كفالة،  ج و برام -

 ؛ولتحقيق اجنازات عينية ،ريع يستخدم لتمويل وتنمية الصندوق
 التبعات من مصادر خارجية عاملية؛  -
 ؛ وعملياته التجارية الريع املتولد عن بعض أنشطة الصندوق -
 ؛السلطات املختصة ابلزكاة يف سيالجنورالزكاة ابلتعاون مع  جتميعات أموال -
قام الصندوق ابإلستثمار يف األمالك العقارية أبسلوب  6001( ففي سنة real estates) االستثمار يف القطاع احلقيقي -

رجنيت ماليزي شهراي، ومع اكتمال  6000واليت تولد   purta villa condominiuوحدة من  56حيث استثمر  اإلجارة

                                                           
1 Norma md saad, salina kassim, zarinah hamid, involvement of corporate entities in waqf managment, experiences 
of malayia and Singapore,P742. 
2 Maliah sulaiman, mohd akhyar adnan and putri nor suad megat mohd nor,trust me! A case study of  the international 
Islamic university, malaysia’ waqf fund, reveiew of Islamic economics, vol13, 2009, p72, www.iium.edu.my  
3
 op.cit.p72. 
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مليون  0315إىل داخل اجلامعة من املرجح أن يستقبل الصندوق إيرادات تصل  azman hashimإنشاء اجملمع التجاري 
 1.اربة الفقرللصندوق هبدف حم رجنيت  واليت تكون موجهة

رجنيت  536953466وصل إىل وبسبب السياسة املعتمدة من طرف الصندوق فقد تنامى رأس مال الصندوق حيث  
على  6001، 6003، 6004 رجنيت ماليزي خالل سنوات 631613116رجنيت ماليزي،  431513114ماليزي، 

 .2من جمموع أصول الصندوق %11التوايل. ومتثل التبعات املباشرة للصندوق 
 وخلدمة التنمية املستدامة  سابألسامن خالل ما سبق ميكن القول بنجاح الصندوق يف تعبئة أموال الوقف املوجهة  

 أتهيل رأس املال البشري الذي يعد أساس أي تنمية مستدامة.
 : يتجلى هذا الدور من خالل:الدور التمويلي للصندوق -3
 متويل التعليم اجلامعي والطلبة؛ -
 العبء على اإلنفاق العام للدولة؛ التخفيف من -
 احملتاجني،لبة رأس املال البشري من خالل دعم الطتنمية  -:خالليتجلى هذا من : اإلحتماعي للصندوق دورال -4

، يف لقد خصص الصندوق مبالغ معتبة لدعم الطلبة يف اجلامعة املنح واملساعدات املالية للطلبةعن طريق توفري القروض و 
وهو أكب من ، 6003رجنيت ماليزي سنة  539053611 إىلحيث وصلت قيمة املصروفات املوجهة لرعاية ودعم الطلبة 

 ؛6003،  األمر الذي يدل على أنه رمبا كان ارتفاع يف عدد الطلبة الذين حيتاجون إىل رعاية سنة 6004و 6001سنيت 
 ؛العملية التعليمية والثقافية والعلمية يرتطو  -
 ؛املطعمداخل وخارج اجلامعة كالعمل يف املتجر أو حماربة البطالة من خالل توفري مناصب شغل للطالب  -
 ؛ترسيخ قيم التكافل بني أفراد اجملتمع من خالل برانمج كفالة -
 واإلصدارات. البحوث للجامعة من خالل دعم يةميكاداأل اتالنشاط ترقية -
برانمج  م التكافل بني أفراد اجملتمع، خالل برانمج كفالة والذي يرسخ قي عم التعليم مند :الدور التكافلي للصندوق -5

رجنيت للطالب يف  410الواقفني لرعاية والتكفل بتكاليف رعاية طالب داخل اجلامعة املاليزية، ومت تقدير كفاله تدعو 
 .السنة، وقد يتم دعم العديد من الطلبة خالل العام

اعد على شبكة عاملية لبناء األمة االسالمية والرب  بني أبناءها مما يس إجياد إىليهدف أيضا  الصندوق كما أن  
 .وية واالنتماءاهلأتصيل 

 
 

                                                           
1
 Norma md saad, op.cit.p744. 

2
 Maliyah sulayman,op.cit,p84. 
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 : دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة يف الكويتثالثاملطلب ال
الصناديق الوقفية صيغة عصرية أنشأهتا األمانة العامة لألوقاف، هبدف إحياء وجتديد دور الوقف احلضاري 

العامة وأهدافها، وتقوم األمانة العامة لألوقاف إبنشاء أداة لتحقيق رسالة األمانة  والتنموي، وهي متثل مع املشاريع الوقفية
الصندوق الوقفي بناءا على رصد احتياجات اجملتمع من طرف اجلهات املختصة بذلك يف األمانة العامة لألوقاف، حيث 

فقة عليه، مث يتم عرض إنشاء الصندوق الوقفي املقرتح على جلنة املشاريع الوقفية املنبثقة عن جملس شؤون األوقاف، للموا
بعد ذلك يصدر قرار عن وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ورئيس جملس شؤون األوقاف إبنشاء الصندوق مع حتديد 

 .1أهداف الصندوق وجماالت عمله

 الفرع األول: الصناديق الوقفية يف الكويت 
، والبناء املؤسسي هلذه الصناديق الصناديقسنتناول يف هذا الفرع طبيعة الصناديق الوقفية يف الكويت، إدارة هذه  

 داخل األمانة العامة لألوقاف.
عن  األوقافأموال  ستثمارا إدارةالعامة لألوقاف بفصل  األمانةلقد قامت طبيعة الصناديق الوقفية يف الكويت:  -1

االستثمار و ختصصت الصناديق الوقفية بتقدمي اخلدمات اليت  إدارةستثمار من ختصص جعلت االاإلنفاق، و  إدارة
ويتخصص الصندوق الوقفي برعاية ؛ واستقطاب أوقاف جديدة ابألوقافوضعت األوقاف من أجلها، ونشر التوعية 

 ، فالصندوق يعمل على استدراجأوقاف خلدمة غرضه الوقفي إنشاء إىلخدمة جمتمعية معينة، ويدعو الصندوق املتبعني 
دون التدخل يف استثمار ما خيصص لغرضه من أموال  هعلي واإلنفاقالتبعات الوقفية ويتخصص برعاية الغرض الوقفي 

ضافة أوقاف كمورد أساسي للصندوق إىل أن تتم إ لكل صندوق مبالغ سنوية من ميزانيتها العامة األمانةوقفية، وختصص 
 .2جديدة

يتكون  إدارةكل صندوق تتم عن طريق جملس   إدارة إن لألوقاف،العامة  األمانةحسب : إدارة الصناديق الوقفية -2
ممثلني للجهات احلكومية  إىل ابإلضافة األوقاف،من عدد من العناصر الشعبية الذين يقوم ابختيارهم رئيس جملس شؤون 

جملس  نيكما يع  عضاءاألالذين يهتمون مبجاالت عمل الصندوق، ويقوم اجمللس ابختيار رئيس له وانئب للرئيس من بني 
ويتوىل  اإلدارةالعامة ويعتب حبكم وظيفته عضوا يف جملس  األمانةالعام من بني موظفي  األمنيمدير الصندوق يعينه  اإلدارة
 .3على حسب احلاجة أكثر أوسر اجمللس كما جيوز وجود مساعد للمدير  أمانة

                                                           
  .546، صمرجع سابقابراهيم حممود عبد الباقي، 1
  www.kantakji.com، متوفر على املوقع: 410، صاإلسالميةوقاف األ دراةإمنذر قحف، 2

3
 www.awqaf.org.kwالموقع    الرسمي لألمانة العامة لألوقاف بالكويت 

http://www.awqaf.org.kwالموقع/
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سياسته وخططه وبراجمه التنفيذية، والعمل على  وإقرارعلى الصندوق  اإلشرافيف  اإلدارةتتمثل واجبات جملس 
  .1الصندوق إنشاءالوقف والقواعد املتبعة يف  أحكاميف نطاق  أهدافه حتقيق

 :يتمثل يف: البناء املؤسسي للصناديق الوقفية -3

وتقدمها للصندوق  تعب عنها "وثيقة اإلسرتاتيجية" اليت تصدرها األمانة العامة لألوقاف: اسرتاتيجية واضحةرؤية  -
 تتحدد فيها اجتاهات تنمية الصندوق وتطويره.

بناء منهج متكامل ومتوازن وواقعي لعمليات ختطي  النشاط الوقفي وتطويره يف اجملاالت املختلفة كاجلوانب املتعلقة  -
 برفع كفاءة العمال.

 رجوة.تطوير نظم لرقابة واملتابعة والتقومي للوصول إىل األهداف والنتائج امل -
ة منتظمة للصناديق واملشاريع الوقفية، لتقييم جتربة مة لألوقاف على عقد اجتماعات بصور وحترص األمانة العا

 الصناديق الوقفية.
لقد قامت األمانة العامة لألوقاف بوضع نظام عام : النظام الالئحي للصناديق الوقفية لألمانة العامة لألوقاف -3

وضع الئحة تنفيذية لذلك النظام، تتضمن لقواعد املنظمة لعمل الصندوق. وسنتطرق  إىلللصناديق الوقفية، ابإلضافة 
 :2فيما يلي إىل النظام العام للصناديق الوقفية واىل الالئحة التنفيذية للنظام العام للصناديق الوقفية كما يلي

وتشكيل  الصناديق، إنشاء: جاء هذا النظام يف اثنني وثالثني مادة تناولت كيفية النظام العام للصناديق الوقفية أوال:
ومدير الصندوق ومساعديه، وموظفي الصندوق وموارد الصندوق وعالقة األمانة  واجتماعهاجمالس اإلدارة واختصاصاهتا 

 ابلصندوق.

حة التنفيذية بتسعة ومخسون مادة لتوضيح ما جاء جاءت الالئ الالئحة التنفيذية للنظام العام للصناديق الوقفية: اثنيا:
 يف النظام العام بشكل مفصل وقد اشتملت على:

 إدارات الصناديق الوقفية؛نظام عمل جمالس  -
املشاريع الوقفية اليت ينشأها الصندوق، أو املشاريع اليت ينشأها أكثر من صندوق، املشاريع املشرتكة مع جهات  -

 شأ بطلب أحد الواقفني؛ريع اليت تنأخرى، املشا
 صالحيات مدير الصندوق؛ - 

                                                           
1
 .16،60ص، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 6055، نوفمب65،جملة أوقاف العدد تفعيل دور الوقف للنهوض ابلتنمية البشرية أسامة العاين، 

.51، صمرجع سابق داهي الفضلى، 2       
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 اصة ابلتبعات والوصااي واهلبات؛األنظمة اخل -
 ات التقديرية واحلساابت اخلتامية؛القواعد اخلاصة إبعداد امليزاني -
 قواعد ونظم الدعوة للوقف؛ - 
 القواعد املالية واحملاسبية للصناديق. -

معظم متطلبات التنمية لتستطيع  إىلتغطي الصناديق الوقفية جماالت متعددة متتد : جماالت عمل الصناديق الوقفية -5
الوفاء ابحتياجات مساحة شعبية عريضة، فقد لمل عملها جمالت عديدة كخدمة القران الكرمي وعلومه، واالعتناء 

لمي وقضااي الثقافة والفكر، والتنمية ابملساجد، ورعاية املعوقني، والفئات اخلاصة الضعيفة، وتنمية البيئة، ودعم التطوير الع
احملافظات واملناطق السكنية، وجماالت التعاون اإلسالمي اخلارجي، وغري ية األسر، والتنمية اجملتمعية يف الصحية، ورعا

 ذلك من جماالت العمل التنموي ومشاريع اخلريات العامة اليت يكشف عنها الرصد املستمر الحتياجات اجملتمع.
 : 1ترب  الصناديق الوقفية عالقات مع عدة جهات هي :الصناديق الوقفيةعالقات  -6

األمانة العامة لألوقاف هي اجلهة الرمسية املركزية املسئولة عن :لألوقاف مع األمانة العامة أوال: عالقة الصناديق الوقفية 
 ، وهي تعمل على:القطاع الوقفي يف دولة الكويت

 أداء الصناديق؛رفع مستوى  الالزمة من أجلتسهيالت تقدمي ال -
  ؛ويج للصناديق الوقفية ومشروعاهتاالرت  -
 للصناديق؛ ايل تقدمي الدعم امل -
 ؛ستشارات الشرعية والقانونية واخلدمات اإلدارية واملالية والفنية واإلعالمية للصناديق الوقفيةاإل ميتقد -
 .الصناديق الوقفيةومراقبة متابعة  -

يف تعاوهنا  تلتزم الصناديق الوقفية ابلعمل وفقا للنظم الرمسية املقررة: اجلهات احلكوميةاثنيا: عالقة الصناديق الوقفية مع 
الصناديق  يعأن مج، وجتدر اإلشارة إىل اء مشروعات مشرتكةميكن أن تتعاون معها يف إنش و، مع األجهزة احلكومية

 .ممثلون عن اجلهات احلكومية ذات العالقةالوقفية يشارك يف جمالس إداراهتا 
لنفع العام ذات تتعاون الصناديق الوقفية مع مجعيات ا: مع مجعيات النفع العام الصناديق الوقفية عالقة اثلثا:

لذلك ، والتنسيق معها، وعدم الدخول معها يف منافسة ،مشرتكة اريعمش إنشاء، وذلك من خالل األهداف املماثلة
 .العديد من مجعيات النفع العام يف عضوية جمالس إدارة عدد من الصناديق الوقفيةيشارك ممثلو 

                                                           
1
 www.awqaf.org.kwالموقع الرسمي لألمانة العامة لألوقاف بالكويت    
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بينها، ضرورة ضرورة وجود تعاون وتنسيق بني الصناديق الوقفية ووجود تنسيق : عالقات الصناديق بعضها ببعضرابعا: 
 االستفادة من اخلبات.

 55العامة لألوقاف إبنشاء  األمانةلقد قامت دولة الكويت:يف  الناشطة وامللغاة الصناديق الوقفية -7
 وهي: تشمل خمتلف جوانب التنمية الثقافية واالجتماعية والبيئية 5669، و ماي 5663صندوق وقفي بني دسيمب 

الصندوق الوقفي للتنمية العلمية، الصندوق  ،الصندوق الوقفي للقران الكرمي وعلومه، الصندوق الوقفي لرعاية املساجد
لرعاية األسرة، الصندوق الوقفي للثقافة والفكر، الصندوق الوقفي للتنمية الصحية، الصندوق الوقفي للمحافظة الوقفي 

على البيئة، الصندوق الوقفي لرعاية املعوقني والفئات اخلاصة، الصندوق الوقفي للتنمية اجملتمعية، الصندوق الوقفي 
لتصبح  ،، مت دمج هذه الصناديق6005ويف سنة  عاون اإلسالمي.لألمانة العامة لألوقاف، صندوق الكويت الوقفي للت

قرر  6001 سنةمساءها ونشاطها لتعود اىل املصارف الوقفية التقليدية، ويف أواختفت االغراض احلديثة يف  صناديق 1
والشؤون  صرف يسلم ريعه لوزارة االوقافمقفي لرعلية املساجد وحتويله اىل لغاء الصندوق الو إجملس شؤون االوقاف 

 :1تتمثل يف عاملة يف الكويت  صناديق أربعليصبح هناك  االسالمية،
 ؛الصندوق الوقفي للقرآن الكرمي -
 ؛الصندوق الوقفي للتنمية العلمية و االجتماعية -
 ؛الصندوق الوقفي للتنمية الصحية -
 واإلغاثة.الصندوق الوقفي للدعوة  -

 مة يف الكويت:احتقيق التنمية املستدالفرع الثاين: دور الصناديق الوقفية يف 
سنتناول يف هذا الفرع دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة يف دولة الكويت، حيث سنعرض أوال خمتلف  

  الصناديق الناشطة يف الكويت، مث سنقوم بعد ذلك ابلوقوف على دور هذه الصناديق الوقفية يف التنمية املستدامة.
يف سعيها لتفعيل دور الوقف يف تنمية الشاملة املستدامة، قامت األمانة  الصناديق الوقفية الناشطة يف الكويت: -1

الصناديق الوقفية اليت ترعى بعض املشاريع الوقفية واللتني تعنيان ابجلوانب اجملتمعية داخل الكويت  إبنشاءالعامة لألوقاف 
 :2، وتتمثل هذه الصناديق يفوخارجها
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القاضي إبنشاء الصندوق  5661مارس 56الصادر يف 4 حدد القرار الوزاري رقم: الصندوق الوقفي للقرآن الكرميأوال: 
، والتشجيع على حفظه وتالوته، وتشجيع البحوث تص برعاية القرآن الكرميخي، وهو الوقفي للقرآن الكرمي وعلومه

 .والدراسات يف علومه وتقدمي الدعم املناسب هلا
( يف عام 9مت إنشاء الصندوق الوقفي للتنمية الصحية بقرار وزاري رقم): الصندوق الوقفي للتنمية الصحية اثنيا:
دعم املشاريع ، شاريع واألنشطة واخلدمات الصحيةدعم امل هي: خيتص بتقدمي الدعم لثالثة جهات رئيسية ، وهو6005

 .االحتياجات اخلاصةواخلدمات لذوي دعم املشاريع واألنشطة  ،واألنشطة البيئية
جل االهتمام أن م 5661مارس  61هذا الصندوق بتاريخ  أنشأ: الصندوق الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعيةاثلثا: 

اجملتمع، ودعم جهود تنمية البحث العلمي يف اجملاالت  أفرادابلعلم وتوفري سبل املمارسات التطبيقية للعلوم املختلفة بني 
 احملفزة للتنمية العلمية واملماراسات التطبيقية هلا.

تتلخص الفكرة الرئيسية للصندوق يف قيام األمانة العامة لألوقاف إبنشاء  :الصندوق الوقفي للدعوة واإلغاثةعا: راب
صندوق وقفي للدعوة واإلغاثة خيصص ريعه لدعم وتقدمي خمتلف جهود اإلغاثة املوجهة للمنكوبني من الكوارث الطبيعية 

ثما وجدوا حني حتل هبم للمحتاجني شعواب ومجاعات حي اإلعانة، وتقدمي اإلسالميةالدول واألفراد واجملتمعات يف 
الكوارث. ودعم وتنسيق اجلهود الدعوية اليت تقوم هبا خمتلف اجلات الرمسية واألهلية يف جمال الدعوة إىل اإلسالم والتعريف 

 به. 

إن الدور األساسي :  الوقف من أجل متويل التنمية املستدامة أموالدور الصناديق الوقفية يف الكويت يف تعبئة  -2
إىل زايدة  وإن جناح الصناديق الوقفية يف أداء هذا الدور يؤدي  الوقفية هو تعبئة واستقطاب أموال الوقف،للصناديق 

 حجم األموال الوقفية املوجهة لتمويل التنمية املستدامة يف مجيع جماالهتا.

الوقفية على تعبئة  صناديقالم األصول الوقفية من خالل قدرة إن الزايدة يف حج: تنامي حجم األصول الوقفية أوال:
، كما أن تنمية األصول اجملمعة هذه األموال يؤدي ابلضرورة إىل زايدة يف املصادر التمويلية  املوجهة للتنمية املستدامة

فق  من إنشاءها عام بعد ولقد متكنت الصناديق الوقفية  ،دي إىل تنمية املصادر التمويلة للتنمية املستدامة يف الكويتؤ ي
قد بلغت قيمة مصروفات ، كما وقفا 540بزايدة  أي ،1412 إىل 301من  1ازداد عدد الواقفنيئج حيث من حصد النتا

                                                           
1
 .11ص رجع سابق،ممصطفى حممود حممد عبد العال عبد السالم،  
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دينار كوييت وذلك بعد عام واحد من استحداث الصناديق  430093406حوايل  5661الصناديق الوقفية الكويتية سنة 
 .الوقفية

 2011-1555 الفرتةتطور رأس املال الوقفي  :00اجلدول

 6055 6050 6006 6001 6001 6006 5666 السنة

 رأمسال الوقفي
 دينار كوييت

55634033160 56436193111 53531653110 51136903139 51636113653 56033513693 69333513560 

 األيراد أو الربح
 دينار كوييت

5033413611 51.9603561 6031463130 6134633911 6133063504 4031133611 613113340 

، ندوة الوقف يف تونس:الواقع وبناء املستقبل، األمانة العامة لألوقاف قطاع االستثمار وتنمية املوارداملصدر: 
 .6056فيفري

اح الصناديق الوقفية يف تعبئة جن رأس املال الوقفي مما يدل على من خالل اجلدول أعاله يالحظ أن هناك تطور يف
زايدة حجم األموال املوجهة  إىلتنامي ريع هذه األوقاف مما يؤدي  إىلضافة ل الوقفية داخل دولة الكويت، ابإلاألموا

ن استثمار أموال الصناديق الوقفية يؤدي إىل تنشي  قطاع االستثمار، خاصة فإلتمويل التنمية املستدامة، كذلك 
 االستثمار يف القطاع املايل عن طريق صناديق االستثمار.

الصناديق الوقفية وأغراضها يؤدي إىل وجود تشكيلة متنوعة ومتكاملة من املشاريع اليت ابإلضافة إىل هذا فأن تعدد  
 متوهلا هذه الصناديق يف مجيع اجملاالت اليت ختدم التنمية الشاملة املستدامة.

من جمموع األصول % 11من خالل جدول املوايل يالحظ أن دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية احمللية: اثنيا: 
  .1من كل صندوق وقفي موجهة للتنمية احمللية الغرضالوقفية متمركزة يف الكويت األمر الذي يدل على أن 

 

 

 

 

                                                           
1Khaled M Albusharah, op.cit ,p.7  
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 2011توزيع األصول الوقفية حسب املناطق اجلغرافية لسنة : 05جدول رقم   

 % النسبة  اجلغرافية املنطقة
 19.9 الكويت
 3 وأمريكا أورواب
 1.1 اخلليج دول
 0.1 أخرى دول

 Khaled M Albusharah, the Awqaf developmental role in society needs, a work paper in املصدر:

the arab forum » towards a new welfare mix : rethinking the role of tehe state market and civil 
society in the provision of basic social services, Beirut, december 2012,p.7 

 
: لقد عملت األمانة العامة لألوقاف من خالل صيغة الصناديق الوقفية على الدور الدعوي للصناديق الوقفية -2

امة، ويتضح دور االهتمام ابلدور الدعوي، وذلك نظرا للدور احلضاري للجانب الدعوي يف خدمة التنمية املستد
 يف هذا اجملال من خالل: الصناديق الوقفية

لعمل على استقطاب أوقاف وذلك من خالل الدعوة للوقف، ونشر الوعي أبمهيته، واخدمة القضية الوقفية:  أوال:
 .جديدة

قامت األمانة العامة لألوقاف إبنشاء الصندوق الوقفي ق هذا اهلدف قي: من أجل حتاثنيا: خدمة األغراض الدينية 
للقران الكرمي وعلومه، وذلك لتمويل املشاريع املرتبطة خبدمة القران وتشجبع البحوث والدراسات املتعلقة به، واجلدول 

 .5669 ذهذا الصندوق منالتايل يوضح املبالغ املصروفة لتمويل أنشطة 
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 2011-1556الصندوق الوقفي للقران الكرمي من سنة مصروفات : 10جدول رقم

 كوييت( دينار املبلغ)مليون  السنة
5669 535 
5666 431 
 سنة لكل 1.1 6001-6001
 سنة لكل 5431 6001-6055

 Khaled M Albusharah, the Awqaf developmental role in society needs, a work paper in املصدر:

the arab forum » towards a new welfare mix : rethinking the role of tehe state market and civil 

society in the provision of basic social services, Beirut, december 2012,p12 

 وقجناح الصند، مما يدل على املوجهة خلدمة األغراض الدينيةالصندوق  أموالخالل اجلدول أعاله يالحظ تزايد  من
جديدة خلدمة غرضه من جهة ومن جهة أخرى زايدة املبالغ املوجهة خلدمة املشاريع اليت يرعاها أوقاف استقطاب يف 

 الصندوق.
  من خالل: الوقفي للقران الكرمي وعلومه ويتمثل دور الصندوق

 :1: وذلك من خاللرعاية القران الكرمي -
ه بني مجيع جتويد القرآن الكرمي وتدارس العلوم املرتبطة ب، تالوة، حفظ ،إعداد اخلط  والبامج اليت تستهدف نشر -

 ؛فئات وأفراد اجملتمع
 تشجيع الدراسات واألحباث يف علوم القرآن والعلوم املرتبطة به وتقدمي الدعم املناسب هلا؛ - 
املرتبطة به ونشرها جغرافيًا على املناطق إنشاء املراكز التعليمية اليت هتتم حبفظ وتالوة وجتويد القرآن الكرمي وابلعلوم  -

 ؛السكنية املختلفة
وضع البامج الدراسية وإعداد املناهج اليت حتقق سرعة حفظ وتالوة وجتويد القرآن الكرمي والتزود ابملعارف املنبثقة عنه  -

 واملستمدة من العلوم املرتبطة به؛
 والباحثني يف علومه وتقدمي العون املناسب هلم الستكمال تشجيع الطالب والطالبات الذين يدرسون القرآن الكرمي -

 دراستهم ؛ 

                                                           
1www.awqaf.org.kw  
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 إقامة املسابقات يف حفظ وجتود القرآن الكرمي جلميع شرائح اجملتمع؛  -
 تنظيم دورات متخصصة يف بعض فروع الدراسات القرآنية والعلوم املرتبطة ابلقرآن الكرمي؛ -
 ية يف تنظيم دورات لتحفيظ القرآن الكرمي والتعريف ببعض علومه.تلبية احتياجات اجلهات الرمسية والشعب - 

من خالل الصندوق الوقفي وعلومه تتم رعاية محلة القران الكرمي من خالل مشروع رعاية محلة القران الكرمي:  -
 وهتدف هذه املسابقة إىل:5669املسابقة الكبى حلفظ القران وجتويده اليت تقام كل سنة منذ 

 واطنني، على اختالف أعمارهم، على اإلقبال على كتاب هللا، وإجياد جو تنافسي مشجع على حفظه؛تشجيع امل -
 تعزيز اجلهود اليت تستهدف ترسيخ القيم اإلسالمية يف اجملتمع؛ -
 تشجيع ودعم جهود اجلهات اليت تساهم يف اجلهود الرامية إىل حتفيظ القرآن الكرمي وتعليمه وجتويده؛ -
 إجياد تنسيق مشرتك بني اهليئات القائمة على تنظيم مسابقات حتفيظ القرآن الكرمي سواء كانت رمسية أو أهلية؛  -
 املساعدة يف الكشف عن جيل من القراء واحلفظة اللذين ميثلون الكويت يف املسابقات العاملية. - 

 44% ومبشاركة 60بزايدة سنوية تقدر بمشرتك،  و  4100، 6054و لقد بلغ عدد املشرتكني يف املسابقة سنة  
 1.جهة من جهات العمل األهلي وحكومية

كما تطرقنا يف الفصل الثالث فإن الدور األول للصناديق الوقفية هو الدور االجتماعي والثقايف للصناديق الوقفية:  -3
يف  ار الوقف على طبقة األغنياءاقتصجتسيد مبدأ املشاركة يف التنمية املستدامة، من خالل تيسري عملية الوقف وعدم 

ابإلضافة إىل هذا فإن الصناديق الوقفية يف الكويت تعمل على إشراك مؤسسات حكومية، ومؤسسات العمل اجملتمع، 
األهلي يف مجيع مراحل عملها حىت تكون الصناديق الوقفية فعالة يف خدمة التنمية املستدامة يف الكويت يف إطار من 

 .والتكامل بني هذه املؤسساتالتنسيق والتعاون 
وقف الصناديق الوقفية يف التنمية االجتماعية والعلمية من خالل صندوق ال هميكن توضيح الدور الذي تلعب كما

 : والذي يهدف إىل ،2التنمية العلمية واالجتماعية
 وذلك من خالل: :رعاية خمتلف فئات اجملتمع: أطفاال، شبااب، أو أسرة أوال:
شاريع اليت يشرف عليها الصندوق املمن بني حيث أنه الصندوق:  من إصدارات جمموعة من خالل :الطفلرعاية  -

 هتدف إىل:  ،سلسلة من مطبوعات تربية األبناء
 املسامهة يف توعية أفراد األسرة حنو كيفية التعامل مع األبناء؛ -

                                                           
.64ص، مرجع سابقعبد احملسن اجلار هللا اخلرايف،  1

  
2
 www.awqaf.org.kwالموقع الرسمي لألمانة العامة لألوقاف بالكويت   

http://www.awqaf.org.kwالموقع/


 .............وماليزيا الكويت بين مقارنة دراسة املستدامة التنمية تحقيق في الوقفية الصناديق دور : الرابع الفصل

 

152 
 

 ؛سامهة يف تطوير العملية الرتبويةملا - 
 .ل لكل منها وذلك على أسس تربويةالظاهرة لدى األبناء ووضع احللو حتديد املشاكل   -

 من خالل:هتمام ابألسرة: االاثنيا: 
 ؛أوجه الرعاية املناسبة لألسرة توفري -
 ؛ناسب املساعد على متاسك األسرةهتيئة املناخ امل -
 ؛رة من الوقوع يف املشاكل األسريةمحاية األس -
 .االهتمام ابملشاكل والظواهر االجتماعية وبوسائل معاجلتها -
إصالح ذات البني أحد الركائز اهلامة اليت  يعتب مشروع دعم مشروع إصالح ذات البني )ابلتعاون مع وزارة العدل(، -

يل عب كل منفذ املشاكل اليت تعرتض األسر واجملتمعات، وهي تسعى إىل هذا السب تعتمد عليها يف الوقاية من كثري من
التوعية عب خمتلف  من خالل مشاريع توعوية وإصدارات ثقافية واجتماعية وبرامج ،جديرًا بتحقيق هذا اهلدف تراه

ومشروع إصالح ذات البني الذي يهدف للحد من نسب الطالق يف اجملتمع ونشر التوعية األسرية بني الوسائل اإلعالمية 
من حاالت  ألفاستطاع املركز منع  . ولقدن األسرة،من خالل تقدمي النصحة على كياأفراده لتحقيق االستقرار واحملافظ

 1.الطالق
العامة لألوقاف هبدف تقدمي االستشارات النفسية واملساعدة  األمانةمركز االستماع، وهو مركز أنشأته مشروع دعم  -

منهم  56916 6001على حل املشكالت االجتماعية عب االتصال اهلاتفي، وقد بلغ عدد املستفدين من اخلدمة سنة 
 من الشباب. 1696

مع وزارة الشؤون دعم مشروع من كسب األيدي )ابلتعاون : األيديالفقر من خالل مشروع من كسب  مكافحة اثلثا:
هو مشروع أسري مشرتك أسس ابلتعاون مع وزارة الشئون االجتماعية والعمل يهدف إىل إكساب فئات  االجتماعية(،

األرامل واملطلقات وأسر املسجونني وغري املتزوجات ممن ال ميلكن دخاًل مالياً، املهارات احلرفية واملهنية الالزمة للعمل يف 
اخلياطة والطهي والسكراترية والتصوير الفوتوغرايف والصحافة، وبعض املهن احلرفية األخرى كالرسم  امليادين املختلفة مثل:

والتشكيل وغري ذلك مما حتتاجه تلك الفئات عواًن هلا على متطلبات احلياة مع السعي لفتح أسواق مؤقتة لبيع ما ميكن 
و نقل الشرحية املستهدفة من حالة األخذ إىل حالة اهلدف األساسي للمشروع هإن  .إنتاجه من مواد عينية وغذائية

   العطاء من خالل التدريب على خمتلف األعمال سالفة الذكر لتصبح عناصر فاعلة يف اجملتمع.
 لتنمية البحث العلمي من خالل:  يهدف الصندوق الوقفي للتنمية االجتماعية والعلمية: تنمية البحث العلمي رابعا:

                                                           
1
 .614، صسابقمرجع ابراهيم عبد الباقي،  
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 ت العلمية؛اجملاال رعاية املبدعني يف -
 سهام يف تطوير متطلبات البحث العلمي؛اإل -
 ؛األجيالهتمام ابجلوانب العلمية لدى غرس اإل -
 املؤمترات وتنظيم اللقاءات اليت حتقق ذلك؛ وإقامةتقدمي اخلدمات العلمية  -
 دعم اجلوانب العلمية يف املؤسسات التعليمية وغريها من اجلهات؛ -
 ن وتبادل اخلبات مع املؤسسات العلمية داخل الكويت وخارجها؛التنسيق والتعاو  -
 العلمية؛ األغراضالدعوة للوقف على  -
 .املسامهة يف توفري متطلبات البحث العلمي -

دعم جائزة املسابقة  وأن من أهم اجنازات الصندوق الوقفي للتنمية االجتماعية والعلمية يف جمال البحث العلمي: هي
، يف خمتلف اجملاالت واإلبداعحتفيز الطلبة على االبتكار  إىلوهتدف املسابقة  ابلتعاون مع وزارة الرتبية، تتماليت  1العلمية
 إىل ابإلضافةعلومات والتجارب العلمية والتطبيقية، الفرصة لنقل وتبادل اخلبات وامل وإاتحةتكرمي املبدعني ،  إىل ابإلضافة
شاب من هذه املسابقة خالل  963وقد استفاد  خالل دعم االبتكار العلمي،على الدور التنموي للوقف من  التأكيد
 .6001سنة 

لعلم واب ،الديين اإلسالمي اليت هتتم ابجلانب جمموعة من اإلصدارات من خالل: وذلك نشر الثقافة اإلسالميةخامسا: 
 .والعلماء يف شىت اجملاالت العلمية

ملشاريع اليت يشرف عليها الصندوق، يؤدي إىل تنامي التمويل املوجه املوجهة لتمويل ا إن تنامي مصروفات الصندوق 
 لدعم دور الوقف يف التنمية االجتماعية والثقافية املستدامة.

 

 

 

 

 

                                                           
 .64ص، مرجع سابقعبد احملسن اجلار هللا اخلرايف،  1
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 أنشطته للفرتة من ية العلمية واالجتماعية  لتمويل مصروفات الصندوق الوقفي للتنم: 11جدول رقم
1555-2011 

 كوييت( دينار املبلغ)مليون  السنة
5661 5903644 
5666 3343605 
6001 6543015 
6055 436563143 

 Khaled M Albusharah, the Awqaf developmental role in society needs, a work paper in theاملصدر:
arab forum » towards a new welfare mix : rethinking the role of tehe state market and civil society in 
the provision of basic social services, Beirut, december 2012,p13. 

لتحقيق التنمية املستدامة، لذلك إن االهتمام بصحة اجملتمع شرط ضروري  الدور الصحي للصناديق الوقفية: -4
، هو داخل اجملتمع الكوييت والبيئية ابجلوانب الصحيةقامت األمانة العامة لألوقاف إبنشاء صندوق خمصص لالهتمام 

 وميكن الوقوف على دور هذا الصندوق يف التنمية املستدامة من خالل:  ،*صندوق التنمية الصحية
 :1ما يليلقد وجه الصندوق اهتمامه خلدمة التنمية الصحية من خالل  أوال: خدمة التنمية الصحية:

ومن أهم  ،نشر مفاهيم التنمية الصحية والوعي الصحي بني املواطننيدعم خدمات التوعية الصحية: وذلك من خالل  -
 :الصندوق يف هذا اجملال اجنازات
 ؛دعم الوحدة املتنقلة للتوعية أبمراض القلب -       
 ؛الدسلكسيا: دليل الباحث العريب بعض الكتب ككتاب:دعم طباعة  -       
 ؛رابطة الكويت للطب/جامعة الكويت ملشروع خصم الكتب لطلبة الطبدعم  -      
 ؛6001مت دعم جلنة التوعية الصحية ألنشطة التوعية الصحية مبنطقة األمحدي الصحية سنة  -      
 ؛6009مت دعم مشروع الفيلم التعريفي التوعوي /مركز تقومي وتعليم الطفل سنة  -      
 ابخلبات الطبية والفنية لتدريب الكوادر الوطنية؛االستعانة  -
 دعم اجلهات القائمة على توفري اخلدمات الصحية واالرتقاء مبستواها؛  -

                                                           
1
 www.awqaf.org.k  

 يف خمتلف اجملاالت، للتوسع أكثر يف اجنازات الصندوق انظر موقع األمانة العامة لألوقاف الكويت. هناك العديد من املشاريع اليت قام هبا صندوق التنمية الصحية *
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 يتضح دور الصندوق من خالل: : تقدمي اخلدمات الصحية ملختلف فئات اجملتمع اثنيا:
 وذلك من خالل: والفئات اخلاصة رعاية فئة املعاقني -

 ؛احتياجات هذه الفئة من اجملتمعتلبية  -       
 ؛حتمل أكب قدر ممكن من األعباء اليت حتتاجها رعاية هذه الفئات -       
 ؛املسامهة يف أتهيل هذه الفئات ليكونوا أعضاء فاعلني يف اجملتمع -        
 على نفسها.إعادة أتهيل هذه الفئات لتعتمد  -        

دعم مشروع مركز  دعم مشروع دعم برامج الفصول اخلاصة لبطيئي التعلم،هذا اجملال:ومن أبرز إجنازات الصندوق يف    
عمل وسيلة اإلتصال عب اهلاتف للصم، مشروع نظام  مركز إشراق، ،أتهيل فرط النشاط وتشتت اإلنتباه وصعوابت التعلم

 مشروع األطلس البارز للمكفوفني توفري ألعاب خاصة ابملعاقني، مشروع أطفال متالزمة داون، احلاسوب للمكفوفني،
 ابإلضافة إىل العديد من اإلجنازات.

ويف جمال رعاية املسنني هناك مركز الرعاية املتنقلة للمسنني الذي يعتب جهازا فنيا متخصصا يقدم كافة البامج  
 يف منازهلم وبني أسرهم، األمر الذي سيدعم حالتهم النفسية.واألنشطة اخلاصة بكبار السن 

دعم مستشفى ابن  ،دعم مشروع الوحدة املتنقلة /مجعية القلب الكويتية تقدمي  اخلدمات الصحية لعموم اجملتمع: -
دعم مستشفى ابن سينا/ وزارة الصحة ، سينا/وزارة الصحة لشراء جهاز الليزر األخضر لعالج حاالت تضخم البوستاات

 االجنازات.، ابإلضافة إىل العديد من لشراء ميكروسكوب جراحة املخ
: لقد حرصت األمانة العامة لألوقاف على محاية البيئة وعدم تلويثها، لذلك كان من بني اثلثا: خدمة التنمية البيئية

 االهتمام بتنمية البيئة من خالل:اختصاصات صندوق التنمية الصحية 
 ؛املسامهة يف مشاريع احملافظة على البيئة وختضريها وتنميتها -
 ؛املشاركة يف تدريب الكوادر الوطنية العاملة يف جمال البيئة  -
 ؛املسامهة يف مشاريع إعادة أتهيل البيئة -
 ؛ املسامهة يف تنفيذ املشاريع املرتبطة مبكافحة تلوث البيئة -
اية البيئة نشر الوعي البيئي بني أفراد اجملتمع يف القطاعات املختلفة والعمل على مسامهتهم الفعالة يف أنشطة مح -

 .واحلفاظ عليها وترشيد االستهالك للموارد الطبيعية
اجلمعية  اب  البحرية أبماكن تواجد الشعاابلبحرية/دعم مشروع تثبيت املر  ومن أبرز اجنازات الصندوق يف هذا اجملال:

دعم اجلمعية الكويتية حلماية البيئة ملشروع صيانة املراب  البحرية يف أماكن الشعاب ، 6001الكويتية حلماية البيئة سنة 



 .............وماليزيا الكويت بين مقارنة دراسة املستدامة التنمية تحقيق في الوقفية الصناديق دور : الرابع الفصل

 

156 
 

دعم اهليئة العامة للتعليم التطبيقي لشراء جهاز لدراسة جودة اهلواء داخل مباين املكاتب الضخمة ، 6006املرجانية سنة 
 .6006بدولة الكويت سنة 

سجل الصندوق ارتفاعا يف قيمة وتنوعها، لذلك فقد من خالل ما سبق يتضح تعدد اختصاصات الصندوق 
 كما هو موضح يف اجلدول املوايل:  6055إىل  5661املمتدة من مصروفاته خالل الفرتة 

 أنشطته للفرتة من لتمويل  الصحيةمصروفات الصندوق الوقفي للتنمية : 12جدول رقم
 1555-2011 

 كوييت( دينار املبلغ)مليون  السنة
5661 503.661 
5666 366.505 
6001 410.991 
6055 5.669.516 

 Khaled M Albusharah, the Awqaf developmental role in society needs, a work paper in theاملصدر:
arab forum » towards a new welfare mix : rethinking the role of tehe state market and civil society in 
the provision of basic social services, Beirut, december 2012,p13. 

يتضح تنامي مصروفات الصندوق وابلتايل تنامي عملية اإليقاف، وتنامي املبالغ املوجهة من خالل اجلدول أعاله 
 خلدمة القطاع الصحي الذي يعتب أساس التنمية املستدامة.

من أجل حتقيق مبدأ التعاون بني األمم والشعوب والذي يعد  :دور الصناديق الوقفية يف دعم التعاون اخلارجي -5
تقدمي ركيزة أساسية يف التنمية املستدامة، قامت األمانة العامة لألوقاف إبنشاء صندوق الدعوة واإلغاثة والذي يهتم ب

 .املساعدات يف حالة الكوارث
 يف:الصندوق الوقفي للدعوة واإلغاثة  تتمثل أهداف

 ت؛تفعيل دور الوقف يف تقدمي الغوث للمحتاجني شعواب ومجاعا -
  ؛إضافة بصمة حضارية إسالمية مميزة للعمل الوقفي -
مساعدة الدول واجملتمعات غري القادرة على مواجهة وحتمل أعباء الكوارث الطبيعية وما ختلفه من آاثر، وتقدمي الدعم  -

 ؛راء واملعوزيناملعنوي واملساعدات العينية والنقدية للفق
 دعم وتنسيق اجلهود الدعوية اليت تقوم على تقدميها خمتلف اجلهات واملؤسسات الرمسية واألهلية واخلريية.  -
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 :1ومن أهم اجنازات الصندوق يف هذا اجملال 
 ؛لذين تعرضوا لإلجالء من خميماهتممشروع إغاثة الشعب اللبناين يف خميم هنر البارد وادعم  -
 ؛ان واليمن الذين تعرضوا لفيضاانتوإغاثة دول كل من السودان وابكستمساعدة  -
 ؛مساعدة الشعب الصومايل الذي تعرض أهلها للتشرد بسبب احلروب األهلية اليت أملت هبم -
دعم الشعب العراقي من خالل املسامهة يف املشاريع التعليمية والثقافية مع ترميم وأتهيل بعض املساجد وكذلك طباعة  -
 ؛ملصاحف والكتب الرتاثية العربية اإلسالميةا
موريتانيا والذين ، سريالنكا، اندونيسيا، ابكستان، بنغالديش، جيبويت، الصومال ،دول كل من السودان وإغاثةدعم  -

  ؛تعرضوا لفيضاانت وزالزل
 ؛الصدرية يف هرجيسا الصومال لألمراضدعم مستشفى الكويت   -
 ؛قطاع غزةعدة الشعب الفلسطيين يف مسا -
تعمري املناطق املتضررة وإغاثة املتضريني من الشعب املوريتاين والذين يعانون من اجلفاف الشديد وقلة املوارد الغذائية  -

وكذلك االهتمام بقضاايهم االجتماعية والثقافية والتعليمية ، ق تقدمي املواد الغذائية والطبيةوذلك عن طري ،والطبية
 ؛مصاحف للمكفوفنيصادية مثل توفري واالقت
 ؛فيضاانت عارمة إىلتقدمي اإلغاثة العاجلة للشعب اليمين يف حمافظات حضرموت واملهرة وتعز الذين تعرضوا  -
 ؛من اجلفاف الشديدتعاين  اليتاثيوبيا وجزر القمر ولمال كينيا األفريقية كالعاجلة لبعض الدول  اإلغاثةتقدمي  -
ضي الزراعية، بناء ، استصالح األرايبويت مثل حفر اآلابراندونيسيا ولبنان وجغاثي تنموي لشعوب إتقدمي برانمج  -

 ؛ذائية والطبية والصحية للمحتاجني، املسامهة يف إصالح البنية التحتية وتقدمي املواد الغمشاريع خريية
 ؛مدارس قروية بناء ثالث ؛بناء ثالث مساجد ،حفر ثالث آابر مياه :العاجلة مبوريتانيا وهي دعم تنفيذ برامج اإلغاثة -
استصالح األراضي وتوزيع ، حفر اآلابر، تقدمي املواد الطبية، تقدمي املواد الغذائية إغاثة الشعب الصومايل من خالل: -

 ؛اإليواء ويشمل اخليام وغريها ؛البذور على الفالحني
 ؛تقريبادعم بناء مسجد يف جامعة دكا يف بنغالديش والذي يتسع ألكثر من ألفي مصلي  -
 ؛يف قرية مسيجد بكوسوفا إعداديةدعم بناء مدرسة  -

                                                           
1www.awqaf.org.kwوقاف بالكويت    الموقع الرسمي للألمانة العامة لأل 

http://www.awqaf.org.kwوقاف/
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األهداف اليت وضعت ألجلها، واليت  صناديق الوقفية يف الكويت قد حققتمن خالل ما سبق ميكن القول أن ال
أن الصناديق الوقفية تعمل يف إطار  وضعتها االمانة العامة لألوقاف هبدف تعزيز الدور التنموي للوقف، وجتدر اإلشارة 

 داخل الكويت. تكاملي مع املشاريع الوقفية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

 املطلب الرابع: دروس مستفادة من التجريتني
سنبحث يف هذا املطلب نتائج املقارنة بني دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة يف الكويت وماليزاي من  

مكانية طرح منوذج لعمل الصناديق الوقفية من خالل إل إىل خالل عرض اجلوانب اإلجيابية والسلبية للتجربتني، للوصو 
 االستفادة من مميزات التجربتني يف هذا اجملال.

 نتائج املقارنة بني الكويت وماليزايالفرع األول: 
له سابقا حول الوقف والصناديق الوقفية يف الكويت، من خالل ما مت تناو : ابلنسبة للصناديق الوقفية يف الكويت -1

 يتضح ما يلي:
إن الغرض من إنشاء الصناديق الوقفية هو القيام بتعبئة أموال الوقف من أجل متويل خمتلف املشاريع اليت ختدم التنمية  -

متكنت الصناديق الوقفية إىل حد كبري من حتقيق الغرض من إنشائها. وكان لتعدد أغراض املستدامة يف الكويت، ولقد 
مول كم  جناح جتربة الصناديق الوقفية يفحتياجات اجملتمع أثر كبري اوتنوع اختصاصاهتا مبا يتناسب و الصناديق الوقفية 

الوقفي هلذه الصناديق، وزايدة حجم التمويل  ، وخري دليل على جناجها هو زايدة رأس املالللتنمية املستدامة يف الكويت
 ؛املوجه خلدمة أغراضها املتنوعة يف خمتلف جماالت التنمية املستدامة

لقد سامهت الصناديق الوقفية من خالل مصارفها بشكل مباشر يف دعم املوازنة العامة للدولة حيث عملت على سد  -
توفري العديد من االحتياجات يف جماالت الصحة والدين والتعليم  الثغرات اليت خيلفها نقص التمويل احلكومي من خالل

 وغريها؛
خضوع الصناديق الوقفية إلشراف هيئة حكومية من خالل األمانة العامة لألوقاف هو فرصة للرقابة احلكومية على  إن -

هذه الصناديق يؤدي إىل فعالية  عملهذه الصناديق، كما أن إشراك مؤسسات العمل األهلي واملؤسسات احلكومية يف 
اإلشراف احلكومي والتدخل يف إدارة الوقف يؤدي ؛ إال أن تمع وتلبيتها يف خمتلف اجملاالتأكثر يف رصد احتياجات اجمل

هو معروف عنها من حيث مشكالت الكفاءة  احلكومية وما فاإلدارةإىل عرقلة مسار هذه الصناديق حنو حتقيق أهدافها، 
ال  األوقاف أموال إدارةكذلك فان تؤدي إىل احلد من فعالية الصناديق،   ، أبعماهلاتوفري املعلومات املتعلقة و واإلنتاجية، 
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يف السوق  اإلنتاجية املؤسسةاملوجود يف سلوك  ملاديتتشبع مببادئ اقتصادايت السوق، و ذلك النعدام احلافز ا أنميكنها 
 .وحافز الربح، أو املنفعة

العامة لألوقاف قد أوكلت استثمار أموال الصناديق الوقفية جلهات خارج إدارة الصناديق لالستفادة من األمانة إن  -
اخلبات والكفاءة يف جمال االستثمار، إال أن حتميل مسؤولية استثمار أموال الصندوق إىل مصلحة اتبعة للصندوق 

 سيكون أكثر فعالية يف استثمار وتنمية أموال الوقف.
باشرة من األمانة العامة لألوقاف بدال من املدارة ة لألوقاف على تنفيذ مشاريع حتت اإلالعام األمانة جهزةارتكزت أ -

دعم برامج الصناديق الوقفية، وتوفري املناخ املناسب لتنميتها، وتفعيلها، األمر الذي أضاف منافسا من داخل األمانة 
 ؛يق الوقفية لألمانةلفلسفة تنشي  العمل الوقفي األهلي من خالل الصناد

الذي كان  اإلسالميإلغاء بعض الصناديق الوقفية ودمج بعضها على الرغم من أمهيتها، كالصندوق الوقفي للتعاون   -
 اإلعالموبيت الزكاة ووزارة واألمانة العامة لألوقاف،  ،اإلسالميةحيقق التنسيق، والتعاون بني وزارة األوقاف والشؤون 

 صندوق التنمية التكنولوجية وغريه.، و الكوييت يف اخلارج اإلسالميدعم العمل ووزارة اخلارجية يف 
لذلك  وجب إعادة تفعيل الصناديق الوقفية وفق رؤية تنطلق من اهلدف احلقيقي من إنشاءها، وهو تفعيل مسامهة  

مع إضافة صناديق أخرى خلدمة أدجمت أو  ألغيتالصناديق الوقفية اليت  إحياءدور الوقف،  إحياءقوى اجملتمع املدين يف 
 أغراض أخرى.

يف ماليزاي  اإلسالميةمن خالل دراسة دور صندوق وقف اجلامعة ابلنسبة للصندوق وقف اجلامعة اإلسالمية:  -2
 ميكن القول:

تنمية رأس املال البشري لدعم التنمية املستدامة يف ماليزاي، ولقد حقق هذا  إن الغرض األساسي من الصندوق هو -
 صندوق هدفه من خالل سياسته يف دعم الطلبة، وحتسني ظروفهم املعيشية؛ال
إن استقطاب أموال الوقف من خالل الصندوق وتوجيهها خلدمة التنمية االجتماعية املستدامة يف ماليزاي، قد خفف  -

شغل للطلبة قد خفف اإلنفاق احلكومي على قطاع التعليم، كما أن توفري مناصب العبء على ميزانية الدولة فيما خيص 
 من نسبة البطالة؛

إن ميزة التخصص يف عمل الصندوق، من خالل الرتكيز على جامعة معينة وعلى فئة معينة من الطالب أدى إىل  -
 فعالية أكثر يف رصد االحتياجات الفئة املراد الصرف عليها، وابلتايل فعالية أكثر يف خدمة التنمية االجتماعية املستدامة؛

، وابلتايل عدم وجود تدخل حكومي حيد من فعالية الصندوق ومن  د سابقا فإن الصندوق غري مصرح به كوقفكما ور   -
 ؛كفاءته يف خدمة التنمية االجتماعية املستدامة
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عن استثمار أموال الصندوق، األمر الذي يؤدي لفعالية أكثر  املسئولةيف جتربة صندوق ماليزاي فإن إدارة الصندوق هي  -
 ؛دوقيف عمل الصن

 الفرع الثاين: منوذج مقرتح للصناديق الوقفية لتكون أكثر فعالية يف حتقيق التنمية املستدامة
لألوقاف ميكن طرح  بناءا على مزااي صندوق وقف اجلامعة اإلسالمية املاليزية، ومزااي الصناديق الوقفية لألمانة العامة   

 منوذج للصناديق الوقفية يكون أكثر فعالية يف حتقيق التنمية املستدامة.
يعتمد النموذج املقرتح على االستفادة من املزااي اليت يقدمها صندوق وقف اجلامعة خصائص النموذج املقرتح:  -1

  لألوقاف ابلكويت، واملتمثلة يف:املاليزية، واملزااي اليت تقدمها الصناديق الوقفية لألمانة العامة 
 : تتمثل يف: أوال: مزااي صندوق وقف اجلامعة اإلسالمية

يف ماليزاي،  اإلسالميةالتخصص الدقيق يف جمال عمل الصندوق من حيث أن الصندوق هو صندوق اتبع للجامعة  -
  عة، املتفوقني ، األكثر فقرا؛صرف ريع الوقف من أجلها تكون أكثر حتديدا، أي طالب اجلاموابلتايل الفئة املراد 

 عدم وجود تدخل حكومي يف عمل الصندوق؛ -
 استثمار أموال الصندوق من طرف إدارة الصندوق. -

 تتمثل يف:اثنيا: مزااي الصناديق الوقفية يف الكويت: 
 تعدد وتنوع الصناديق الوقفية؛ -
 عرضة للمساؤلة والرقابة والتقييم؛وجود إشراف حكومي، من خالل األمانة العامة لألوقاف، مما جيعلها أكثر  -
 إشراك مؤسسات العمل األهلي واملؤسسات احلكومية يف عمل الصناديق الوقفية؛ -
يقرتح الباحث منوذج للصناديق الوقفية  املزااي الواردة أعالهمن خالل االستفادة متخصصة: حنو صناديق وقفية  -2

 .يكون أكثر فعالية يف حتقيق التنمية املستدامة
تقوم فكرة النموذج املقرتح على إنشاء صناديق وقفية متخصصة تكون اتبعة لصناديق  أوال: طبيعة النموذج املقرتح:

وقفية مركزي ختضع إلشراف جهة حكومية، حيث يتم إنشاء صناديق وقفية متعددة األغراض حسب احتياجات اجملتمع، 
ذه الصناديق املركزية، مثال صناديق تنمية العلمية، صناديق التنمية هيئة مستقلة اتبعة لوزارة األوقاف اإلشراف على هتتوىل 

 الصحية، صناديق تنمية املساجد، وتتوىل هذه الصناديق اإلشراف على عمل الصناديق املتخصصة.
مثل صناديق التنمية العلمية تتوىل اإلشراف على صناديق اجلامعات، صناديق مساعدة األساتذة، صناديق للمدارس،  
يق لتنمية البحوث العلمية، صناديق لتنمية التكنولوجيا، وغريها من الصناديق اليت تفرضها احتياجات قطاع التعليم صناد

 داخل الدولة.
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إن طريقة عمل الصندوق املتخصص تكون نفس طريقة عمل صندوق جامعة ماليزاي، من حيث تعبئة املوارد:   
استثمار أموال الصندوق، خاصة االستثمارات العقارية مضمونة كاالقتطاعات الشهرية من رواتب العمال، ومن حيث 

العائد، وعدم وجود تدخل حكومي إال من حيث اإلشراف على عمل الصندوق، كما يستفيد الصندوق من مزااي 
 من حيث إشراك مؤسسات العمل األهلي يف عمله لتحقيق األهداف املرجوة بفعالية.الصناديق الوقفية الكويتية 

نسبة للصناديق الوقفية املركزية فتكون مهمتها مهمة إشرافية رقابية متويلية للصناديق املتخصصة، مع ضرورة أما ابل 
 وجود تنسيق بني الصناديق املركزية فيما بينها، وتنسيق وتعاون بني الصناديق متخصصة فيما بينها وبني الصناديق املركزية.

 النموذج يف:يتمثل اهلدف من هذا  النموذج: مميزاتاثنيا: 
 ل الوقف من حيث القرب من اجملتمع؛أموا فعالية أكثر يف تعبئة -
 رصد احتياجات الفئة املراد الصرف عليها، وابلتايل التحديد الدقيق للمشاريع ذات األولوية؛فعالية أكثر يف  -
 املخططة؛ األهداففعالية يف حتديد  -
 .أو من اهليئات احلكوميةالواقفني  طرف والرقابة سواء منأكثر قابلية للتقييم من حيث النتائج احملققة فهي  -

 يتطلب النموذج لتحقيقه بصفة عامة:اثلثا: متطلبات النموذج: 
 وجود وعي حول الوقف وأمهيته، ووجود وعي ابلصناديق الوقفية؛ -
 ضرورة تفعيل دور املسجد لضمان جناح الصناديق الوقفية املتخصصة؛ -
األطراف ذات اعالقة بعمل الصندوق: مثال اجلامعة، البلدية التابعة هلا اجلامعة، اهليئة ضرورة وجود تعاون بني  -

 املسؤولة عن املساجد داخل احملي  املوجودة فيه اجلامعة؛
 وجود مصدر مايل ابتدائي ملباشرة عمل الصندوق. -

لصناديق الوقفية ووقف النقود، إن اهلدف من النموذج املقرتح هو نشر الوعي بني مجيع فئات اجملتمع حول الوقف وا
 ابإلضافة إىل تفعيل دور الصناديق الوقفية يف خدمة التنمية احمللية املستدامة.
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 الرابع  خالصة الفصل
 استخالص مايلي:من خالل ما سبق ميكن  
ابلتدخل احلكومي يف وقد ارتبطت مجيع هذه املراحل -مرت إدارة الوقف ابلكويت بعدة مراحل لتطوير العمل الوقفي،  -

إىل نشأة األمانة العامة لألوقاف، واليت تعتب اهليئة املنظمة لقطاع األوقاف يف الكويت، وهي ختتص  وصوال ،-الوقف
، جات اجملتمعابلدعوة للوقف من خالل إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها وفق شروط الواقفني من أجل تلبية احتيا

 ؛الوقف كأداة للتنمية الشاملة حمليا وكنموذج حيتذى به عامليا واستخدام
ناديق الوقفية للنهوض ابلدور التنموي للوقف، مها الصيف عملها على صيغتني تنظيميتني األمانة العامة لألوقاف  تعتمد -

 نم ةدحاو  ةحير ش وأ ةدحاو  ةيضقب صتخت التنظيم واحلجم، صيغة أقل من حيثواملشاريع الوقفية، واملشاريع الوقفية هي 
 ؛عمتجملا حئار ش
 تقوم اسرتاتيجية األمانة العامة لألوقاف على تعبئة األموال الوقفية من خالل الصناديق الوقفية، ومن مثة استثمارها -

 العقاري، والقطاع اخلدمي؛مانة العامة بني القطاع املايل، ، وتتنوع استثمارات األوتوجيهها خلدمة غرضها
تعدد أغراض  هتا األمانة العامة لألوقاف هبدف إحياء سنة الوقف، وإنالصناديق الوقفية قوالب تنظيمية أنشأتعتب  -

، من خالل متويلها لعدد من املشاريع ة الشاملة املستدامة داخل الكويتساهم يف دفع عجلة التنميالصناديق الوقفية 
 التنموية يف خمتلف القطاعات؛

إدارة خاصة ابلزكاة ، نيةماليزاي بتعدد اهليئات املسئولة عن الوقف، واليت تشمل اجملالس الديمتتاز إدارة الوقف يف  -
إىل وجود  ابإلضافةحيد من فعالية الوقف، قد األمر الذي  YWMوالوقف واحلج)جوهار(، مؤسسة الوقف املاليزية، 

 مشكالت يف الوقف يف ماليزاي منها قلة الوعي ابلوقف وارتباطه ابجلانب الديين فق  كإنشاء املساجد وغريها؛
ابلرغم من أن الوقف السائد يف ماليزاي هو وقف العقار، إال أنه هناك صيغ مستحدثة يف العمل الوقفي ظهرت يف  -

 .صناديق الوقفية، إال أن أغراض هذه الصيغ مل تتعد خدمة األغراض التقليديةماليزاي منها وقف النقود، األسهم الوقفية، ال
 جناح صندوق وقف اجلامعة املاليزية يف حتقيق التنمية االجتماعية املستدامة، من خالل اهتمامه تنمية رأس املال البشري  -

 اع التكافلي قطاع التعليم يف ماليزاي.طوبدعم الق
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 خامتة عامة
الوقف شريعة من شرائع الدين اإلسالمي احلنيف، ومؤسسة من مؤسسات القطاع الثالث الذي أصبح حيتل 

 يف دعم التنمية املستدامة.مكانة مهمة بني القطاعني العام واخلاص، خاصة بعدما أثبته من قدرة 
نظرا ملا للوقف من أاثر تنموية كبرية يف و ولقد لعب الوقف عرب التاريخ دورا مهما يف دعم خمتلف جوانب التنمية، 

خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية تدخل يف صميم التنمية املستدامة، فإن احلاجة تبدو ماسة إلعادته ملوقعه 
 .اليت ابشرهتا مالزاي وبعدها الكويت الطبيعي يف هنضة األمة اإلسالمية من خالل الصناديق الوقفية

، ابعتبارها دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامةحماولة الوقوف على دراسة إىل الهذه  تطرقتولقد  
 صيغة مبتكرة للعمل الوقفي، تقوم أساسا على وقف النقود. 

خمتلف املفاهيم املتعلقة بكل من الوقف، وقف النقود، الصناديق الوقفية، لقد تطرقنا من خالل اجلانب النظري إىل 
لدراسة دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة يف كل من  قياجلانب التطبيخصص يف حني والتنمية املستدامة، 

 .ماليزاي والكويت
 التوصل إليها كما يلي: ومن خالل هذه الدراسة، سنعرض خمتلف النتائج واملقرتحات اليت مت

 أوال: نتائج الدراسة
 -لقد مت التوصل إىل جمموعة من النتائج من خالل دراسة موضوع" دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة 

 :نعرضها فيما يلي -دراسة مقارنة بني الكويت وماليزاي
تناول اجلانب النظري يف ثالثة فصول استخلصنا منه لقد مت نتائج البحث املتعلقة ابجلانب النظري للدراسة:  -1

 النتائج التالية:

رية اليت اوعيته من القران الكرمي والسنة النبوية الشريفة، وهو من الصدقات اجلالوقف تشريع إسالمي يستمد مشر  -أ
صل وتسبيل الثمرة الفقهاء على أن الوقف هو حتبيس األ حيصل صاحبها على األجر والثواب حىت بعد موته، ولقد اتفق

 أو املنفعة.
 .يقوم الوقف على جمموعة من األركان والشروط اليت ال يصح الوقف بدوهنا، وتعترب إدارة الوقف أحد هذه األركان -ب
قتضي ضرورة تنمية موارده واحملافظة عليها واستثمارها، وذلك من أجل ضمان إن احملافظة على الوقف ودوام نفعه، ي -ج

 منافعه وعدم تعطلها.استمرار 
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ميتلكه يعترب وقف النقود من الصيغ املستحدثة للوقف، واليت تتالءم واحتياجات العصر احلايل، ولقد أجازه الفقهاء ملا  -د
 .وما ميتلكه من مرونة يف استثمار أمواله وتنمية أصله يف عملية الوقف،واليسر   سهولةال من مميزات من حيث

يعد مفهوم التنمية املستدامة من املفاهيم احلديثة اليت تسعى كافة الدول لتحقيقها، ولقد ارتبط مفهوم التنمية  -ه
يقوم مفهوم التنمية املستدامة على جمموعة من األبعاد املتداخلة فيما بينها،  بضرورة احملافظة على البيئة، كمااملستدامة 

 بعاد البيئية، ابإلضافة إىل البعد السياسي.األ بعاد االقتصادية، االجتماعية،هي األو 

والسنة النبوية ت يف القران الكرمي، رق ملفهوم التنمية املستدامة، فلقد ورداإلسالمي السبق يف التطلفكر كان للقد   -و
 .احملافظة على البيئة وضرورة حتقيق تنمية مستدامة إىلاليت تدعو  واألحاديث اآلايتالشريفة الكثري من 

تتميز ابلشمول والتوازن، وهي ختتلف عن التنمية املستدامة يف الفكر الوضعي  اإلسالميمة يف الفكر االتنمية املستد -ز
 شرعية حتكم التنمية املستدامة. وضوابطإىل وجود أحكام  ابإلضافة، لإلنسانابلبعد الروحي  اهتمامهامن حيث 

أن هناك تشابه يف األهداف األساسية للوقف والسمات املميزة هناك عالقة بني الوقف والتنمية املستدامة، حيث  -ح
للتنمية املستدامة، كما أن للوقف أثر كبري يف خمتلف أبعاد التنمية املستدامة سواء االقتصادية، االجتماعية، وحىت البيئة، 

 فالوقف يهدف إىل حتقيق تنمية مستدامة، فهو أداة ومؤسسة من مؤسسات التنمية املستدامة.

هناك العديد من األسباب اليت أدت إىل تراجع دور الوقف يف التنمية املستدامة منها أسباب داخلية، وأخرى  -ط
إعادة الوقف لدوره يف التنمية املستدامة من خالل استحداث صيغ تتماشى ومتطلبات خارجية، واحلاجة اليوم تفرض 

 العصر احلايل.

إعادة إحياء دور الوقف يف التنمية املستدامة، وذلك من خالل قدرهتا على تعترب الصناديق الوقفية آلية من آليات  -ي
 تعبئة أموال الوقف واحملافظة عليها وتنميتها من أجل دعم خمتلف جماالت التنمية املستدامة.

صغرية، ومتويل تعمل الصناديق الوقفية على متويل التنمية املستدامة، وحماربة الفقر والبطالة من خالل متويل املشاريع ال -ك
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ابإلضافة إىل متويل خمتلف القطاعات املهمة داخل اجملتمع كالصحة والتعليم وغريها.

تقوم فكرة الصناديق الوقفية على إشراك مجيع فئات اجملتمع يف عملية التنمية، وإشراك مؤسسات العمل األهلي يف  -ل
 ية املستدامة يف إطار من التكامل والتعاون بني خمتلف اجلهات املعنية.عملها من أجل حتقيق أهداف التنم
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لقد مت يف الفصل الرابع دراسة مقارنة بني دور الصناديق الوقفية  نتائج البحث املتعلقة ابجلانب التطبيقي للدراسة: -2
 يلي: ، ولقد مت التوصل إىل مايف التنمية املستدامة يف الكويت وماليزاي

ت على عاتقها ف يف الكويت، وهي هيئة مستقلة أخذتشرف األمانة العامة لألوقاف على كل األمور املتعلقة ابلوق -أ
 إحياء سنة الوقف من خالل صيغتني تنظيميتني مها الصناديق الوقفية واملشاريع الوقفية.

يتمثل تعاون اجلهات الشعبية مع اإلطار األوسع ملمارسة العمل الوقفي، ومن خالهلا تعترب الصناديق الوقفية  -ب
، وتقوم الصناديق الوقفية بطرح مشاريع تنموية يف خمتلف املؤسسات الرمسية يف سبيل حتقيق أهداف التنمية الوقفية

 اجملاالت.

ن الغرض من إنشاء الصناديق الوقفية هو القيام بتعبئة أموال الوقف من أجل متويل خمتلف املشاريع اليت ختدم التنمية إ -ج
متكنت الصناديق الوقفية إىل حد كبري من حتقيق الغرض من إنشائها. وكان لتعدد أغراض املستدامة يف الكويت، ولقد 

مول كم  جناح جتربة الصناديق الوقفية يفحتياجات اجملتمع أثر كبري اسب و وتنوع اختصاصاهتا مبا يتناالصناديق الوقفية 
 .للتنمية املستدامة يف الكويت

ختضع األوقاف يف ماليزاي إىل إدارة وإشراف عدد من اهليئات منها اجملالس الدينية، وتتميز األوقاف يف ماليزاي ابنتشار  -د
 األغراض الدينية كإقامة املساجد، واملقابر، ومراكز علوم القران.وقف العقار، ابإلضافة إىل ارتباط الوقف خبدمة 

جناح صندوق وقف اجلامعة اإلسالمية يف دعم التنمية االجتماعية املستدامة، من خالل سياسته يف تنمية رأس املال  -ه
 البشري، ودعم موارد الدولة لتنمية التعليم، وإرساء مبدأ التكافل بني أفراد اجملتمع.

 املقرتحات اثنيا:

 قرتحات:بناءا على النتائج اليت توصلنا إليها من خالل هذا البحث، يكون إبمكاننا تقدمي بعض امل

، ووقف واملؤمترات للتوعية حول الوقفإقامة الندوات ، و سنة الوقف من خالل نشر الوعي أبمهيته إحياءضرورة  -أ
  .مجيع فئات اجملتمع إىل األقربدور املساجد على اعتبار أهنا  أييتهنا و ، ، وأمهيتها واحلاجة إليهاوالصناديق الوقفية النقود،

لصناديق الوقفية، لطيبة والناجحة لا اآلاثرنشر التجارب املطبقة عمليا يف بعض البلدان اإلسالمية، وعرض  -ب
 لالستفادة منها.

 .يعترب مسؤولية حكومات البلدان اإلسالمية ، وهذا األمرهتيئة األنظمة والتشريعات الالزمة إلقامة الصناديق الوقفية -ج
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ضرورة االستفادة من جتربة الصناديق االستثمارية، يف عمل الصناديق الوقفية سواء من حيث استثمار أموال الوقف،  – د
جل أو من حيث مزااي التنويع وإدارة املخاطر، أو من حيث أساليب اإلدارة وخمتلف اجلوانب الفنية والتقنية، وذلك من أ

 أداء الصناديق الوقفية.  تفعيل

مبا  ، وجتديد أغراض الصناديق الوقفيةالتوسع يف إنشاء الصناديق الوقفية حسب احتياجات اجملتمع ذات األولوية -ه
 .خيدم التنمية املستدامة: مثل جماالت التكنولوجيا وحمو األمية وغريها

، وذلك من أجل رفع فعاليتها يف حتقيق واخلطط التنموية للدولةضرورة وجود تنسيق بني أهداف الصناديق الوقفية  -و
 .التنمية املستدامة

 فاق الدراسة آاثلثا: 

قد  -دراسة مقارنة بني الكويت وماليزاي -موضوع دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة إن البحث يف 
 إدراجها يف املواضيع التالية:فتح لنا اباب لطرح مجلة من التساؤالت، واليت ميكن 

 دور وقف النقود يف التنمية املستدامة. -أ

 إمكانية تطبيق الصناديق الوقفية يف اجلزائر. -ب

 تقييم جتربة الصندوق الوقفي للبنك اإلسالمي للتنمية يف دعم التنمية املستدامة. -ج
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  املراجع ابللغة العربية : أوال:
 :الكتب
، دار دور األمم املتحدة يف تنمية الشعوب اإلفريقية يف ظل التطورات الدولية املعاصرةإبراهيم أمحد خليفة،   -1

 .7002اجلامعة اجلديدة، مصر، 
الشؤون اإلسالمية ، دار استبدال الوقف رؤية شرعية اقتصادية قانونيةإبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي،   -2

 .7002والعمل اخلربي، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل، 
، مع مناذج تطبيقية معاصر: من االدخار املؤسسي يف ه ومثراتهاالدخار مشروعيتإبراهيم عبد اللطيف العبيدي،   -3

قفية(، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل االقتصاد اإلسالمي )الودائع املصرفية، الصناديق االستثمارية، الصناديق الو 
 .7022 ،اخلريي بديب، الطبعة األوىل

، اجلزء السادس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، معجم مقاييس اللغةأيب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي،   -4
 .2227القاهرة، 

ديب،  ،والعمل اخلريي، الطبعة األوىل، دار الشؤون اإلسالمية من فقه الوقفأمحد بن عبد العزيز احلداد،   -5
7002.  

"، دار األهلية للنشر والتوزيع، العامل ليس للبيع "خماطر العوملة على التنمية املستدامةابرتر حممد علي وردم،   -6
 .7002الطبعة األوىل، عمان، 

 .2221، لألوقافالعامة  األمانة جتربة النهوض ابلدور التنموي للوقف يف دولة الكويت،داهي الفضلي،   -7
اإلطار القانوين و التنظيمي ألمالك الوقف يف اجلزائر)دراسة مقارنة أبحكام الشريعة اإلسالمية رمول خالد،   -8

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، )مدعمة أبحدث النصوص القانونية واالجتهادات القضائية
 .7002الطبعة الثانية، 

، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، ودوره يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر الوقفسليم هاين منصور،   -9
7002. 

 الوقف يف الشريعة اإلسالمية حكمه وحكمته وأبعاده الدينية واالجتماعية،سليمان بن عبد هللا أاب اخليل،   -11
 .7001 جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض، اململكة العربية السعودية،

 .7002 ،األوىلسالمية والعمل اخلريي، ديب، الطبعة ، دار الشؤون اإلمن فقة الوقفد املهدي امحد، سي  -11
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، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،   -12
 .7002األوىل، 

الضوابط الشرعية واألحكام النظامية دراسة  ، صناديق االستثمار،عبد الرمحن بن عبد العزيز النفيسة  -13
 .7020، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان األردن، تطبيقية مقارنة

،مكتبة الكويت الوطنية أثناء تقييم كفاءة استثمار أموال األوقاف بدولة الكويتعبد هللا سعد اهلاجري،   -14
 .7002، وقاف الكويتاألمانة العامة لأل ،النشر، الطبعة األوىل

، دار الصفاء التنمية املستدمية وأساليب ختطيطها وأدوات قياسهاعثمان حممد غنيم وماجدة أمحد أبو زنط،   -15
 .7002للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، 

 .2221، األوىلدار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة  اقتصادايت الوقف،عطية عبد احلليم صقر،   -16
، مكتبة السعيد العامة للنشر، تعز، اليمن، ، أثر الوقف واملرياث يف التكافل االجتماعيعلي بن حممد الفران  -17

7002. 
، سلسلة الدراسات الفائزة يف إسهام الوقف يف العمل األهلي والتنمية االجتماعيةفؤاد عبد هللا العمر،   -18

 .7022األمانة العامة لألوقاف، الكويت، مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقف، الطبعة الثانية، 
مكتبة امللك فهد الوطنية، أثره يف تنمية اجملتمع،  الوقف يف الشريعة اإلسالمية و حممد بن امحد الصاحل،   -19

 .7002 الرايض اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،
احلادي عشر، دار ابن اجلوزي، اململكة ، اجمللد الشرح املمتع على زاد املتقنعحممد بن صاحل العثيمني،   -21

 .7002العربية السعودية، الطبعة األوىل،
 .7000دار األمني للنشر والتوزيع، مصر،  اقتصاد محاية البيئة،حممد عبد البديع،   -21
، دار املعرفة التنمية االقتصادية دراسات نظرية وتطبيقيةحممد عبد العزيز عجمية، إميان عطية انصف،   -22

 .7002اجلامعية، 
نظام الوقف يف التطبيق املعاصر، مناذج خمتارة من جتارب الدول واجملتمعات حممود أمحد مهدي،   -23

مكتبة ملك فهد، الطبعة األوىل، البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،  اإلسالمية،
 .7002جدة، 

، مداخلة ضمن امللتقى الدويل االقتصاد اإلسالمي ركائز التنمية املستدامة يفمعز هلل صاحل امحد البالع،   -24
 .7027حول مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي، قاملة، اجلزائر، ديسمرب 
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، دمشق، سوراي، الطبعة األوىل، الوقف اإلسالمي، تطوره، إدارته وتنميته، دار الفكرمنذر قحف،   -25
7000. 

، ترمجة حممود حسم حسين، حممود حامد حممود، دار املريخ للنشر، اديةالتنمية االقتصميشيل تودارو،   -26
  .7002اململكة العربية السعودية، 

، دار الفكر صناديق االستثمار بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعينزيه عبد املقصود مربوك،   -27
 .7002اجلامعي، اإلسكندرية، دون طبعة، 

، البشرية يف متويل التنمية بني النظام املايل اإلسالمي والنظام املايل الوضعيدور املوارد هشام مصطفى،   -28
 .7002دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، 

 
 :رسائل املاجستريالدكتوراه و أطروحات 

 علوم التسيري ، رسالة ماجستري يفالوقف ودوره يف التنمية البشرية مع دراسة حالة اجلزائر امحد قامسي،  -1
  .7001 ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،نقود وماليةختصص 

رسالة  اقتصادية (، -)دراسة فقهية صناديق الوقف االستثماريأسامة عبد اجمليد عبد احلميد العاين،   -2
 .7001ريعة والقانون، بغداد، سنة ماجستري يف الشريعة اإلسالمية ختصص اقتصاد إسالمي، كلية الش

 ابلكويت، لألوقافالعامة  األمانةدور الوقف يف تنمية اجملتمع املدين، منوذج ابراهيم حممود عبد الباقي،   -3
 7002، الكويت، لألوقافالعامة  األمانةرسالة دكتوراه، سلسلة الرسائل اجلامعية، 

ستري يف احملاسبة ماج، رسالة سبل تنمية موارد القطاع الوقف اإلسالمي يف غزةق بكر، لهباء الدين عبد اخلا -4
 .7002، غزة ،والتمويل

يف دعم النمو وحتقيق التنمية  واملتوسطةاملؤسسات الصغرية  دوراسرتاتيجيات وجتارب ترقية رابح محيدة،   -5
رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية ، دراسة مقارنة بني التجربة اجلزائرية والتجربة الصينية، املستدامة

 .7022التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، والتجارية وعلوم 
، اجلزائر، ، رسالة ماجستري غري منشورةإشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر دراسة تقييميةزرنوح ايمسينة،    -6

7002. 
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، رسالة ماجستري يف الفقه واألصول، كلية البعد املقاصدي للوقف يف الفقه اإلسالميعبد الرمحن معاشي،   -7
 .7002تماعية و العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، اجلزائر، العلوم االج

(، رسالة فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم )دراسة تطبيقية عن الوقف اجلزائريعبد القادر بن عزوز،   -8
 .7002دكتوراه يف العلوم اإلسالمية ختصص الفقه وأصوله، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة اجلزائر، 

ماجستري ، بغداد، رسالة ، اقتصادية -االستثماري، دراسة فقهية الوقف صناديقعبد اجمليد عبد العاين،   -9
7001. 

استثمار األوقاف وآاثره االقتصادية واالجتماعية مع اإلشارة لوضعية األوقاف يف كمال منصوري،  -11
 .7002التسيري،جامعة اجلزائر،، رسالة ماجستري غري منشورة،كلية العلوم االقتصادية وعلوم اجلزائر

  امللتقيات:
، املؤمتر الثاين لألوقاف الصيغ التنموية جماالت وقفية مقرتحة غري تقليدية لتنمية مستدميةمحد حممد هليل، أ  -1

 .7002 ،والرؤى املستقبلية، جامعة أم القرى، عمان
مداخلة ضمن امللتقى الدويل ، املفاهيم واألبعادالتنمية املستدامة: مقاربة إقتصادية يف إشكالية بوعشة مبارك،   -2

للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، منشورات خمرب الشراكة  االستخداميةالتنمية املستدامة والكفاءة 
واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، سطيف، 

7001 . 
دور مؤسسات الوقف يف حتقيق التنمية االجتماعية املستدمية: دراسة مقارنة بني عامر حبيبة،  بوقرة رابح،  -3

، صفاقس، تونس، ، مداخلة ابمللتقى الدويل الثاين حول: املالية اإلسالمية التجربة املاليزية والتجربة اجلزائرية
 .7022جوان

اشارة – من خالل استثمار اموال االوقافمعاجلة الفقر والبطالة بن منصور عبد هللا، كوديد سفيان،  -4
    .7022لالستثمار الوقفي يف اجلزائر، امللتقى الدويل الثاين حول املالية اإلسالمية، تونس جوان 

، حبث مقدم إىل املؤمتر الثالث لألوقاف ابململكة إدارة األوقاف بني املركزية والالمركزيةحسن حممد الرفاعي،   -5
 .7002"الوقف اإلسالمي ،اقتصاد وإدارة وبناء حضارة، اجلامعة اإلسالمية  العربية السعودية
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دراسة الدور التمويلي ملؤسسات الوقف والزكاة للمشاريع املصغرة الصغرية  ،أحالممحادي موراد، فرج هللا   -6
، الزكاة والوقف ، مداخلة ضمن املؤمتر الدويل الثاين حول دور التمويل اإلسالمي غري الرحبيواملتوسطة يف اجلزائر

 .7022ماي ، يف حتقيق التنمية املستدامة، ، خمرب التنمية االقتصادية والبشرية، البليدة، اجلزئر
، 2117إىل مؤمتر ابيل  1992التنمية املستدامة املبادئ والتنفيذ من مؤمتر ريودجيانيريو  خبابة عبد هللا،  -7

والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، مداخلة ضمن امللتقى الدويل التنمية املستدامة 
منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة 

 .7001والنشر، سطيف، 
، لتحقيق التنمية املستدامة أدااتنالزكاة والوقف الداوي الشيخ، واسيين حمجوب، عراييب امحد بوثلجة،   -8

 .7022صفاقس، تونس، ،امللتقى الدويل الثاين حول: املالية اإلسالمية مداخلة ضمن
 الدويل ديب مؤمتر، استثمار أراضي الوقف كأداة لتطوير اقتصاد املسلمني يف ماليزايدو الكفل بن حسن،   -9

 .7001 العربية، اإلمارات دولةديب،  القّصر وشؤون األوقاف مؤسسة م الوقفية، لالستثمارات
الصكوك الوقفية كآلية لتحقيق التنمية املستدامة دراسة تطبيقية مقرتحة ربيعة بن زيد، خرية الداوي،  -11

املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول دور التمويل اإلسالمي غري الرحبي )الزكاة  لتمويل املشاريع الوقفية ابجلزائر،
 .7022،ماي70،72، ملستدامة ، البليدة، اجلزائروالوقف( يف حتقيق التنمية ا

تصكيك مشاريع الوقف املتنج آلية لرتقية الدور التنموي ودعم كفاءة صناديق الوقف حالة رحيم حسني،  -11
 7022مؤمتر الصكوك اإلسالمية وأدوات التمويل اإلسالمي، الريموك، األردن،  صناديق الوقف الريفية،

التمويل الريفي األصغر أي دور الصناديق الوقفية يف  مكافحة البطالة رحيم حسني، زنكري ميلود،  -12
 .7022امللتقى الدويل الثاين حول: املالية اإلسالمية، صفاقس، تونس ، ، والفقر يف الريف املغاريب

، مداخلة ضمن ملتقى سلوك التنمية املستدامة من منظور االقتصاد اإلسالميالسعيد دراجي،  -13
االقتصادية يف ظل رهاانت التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية،كلية العلوم االقتصادية والتجارية املؤسسة  

 .7027نوفمرب  70،72، وعلوم التسيري،، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر
، ورقة جتارب عربية رائدة إىل اإلشارةالوقف،  أموالمداخل استثمار زيدان حممد، امليلودي سعاد،  -14

قدمة إىل املؤمتر الدويل العلمي حول دور التمويل اإلسالمي غري الرجبي )الزكاة والوقف يف حتقيق التنمية م
 .7022، ، البليدة، اجلزائراملستدامة
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، مداخلة ضمن املؤمتر البعد البيئي إلسرتاتيجية التنمية املستدامةسنوسي زوليخة، بوزاين الرمحاين هاجر،   -15
املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، منشورات خمرب العلمي الدويل التنمية 

الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، 
 .7001سطيف، 

، مداخلة ضمن البرتولية يف اجلزائر التنمية الشاملة املستدامة والكفاءة االستخدامية للثروةصاحلي صاحل،   -16
امللتقى الدويل التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، منشورات خمرب 
الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، 

 .7001سطيف، 
، ملتقى حول مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف التنمية املستدامة يف ملنهج اإلسالميصليحة عشي،   -17

 .7027ديسمرب 02،02االقتصاد اإلسالمي، جامعة قاملة 
تعزيز استفادة العامل اإلسالمي من التوافق بني نظام الوقف اإلسالمي عادل عبد الرشيد عبد الرزاق،   -18

، ديسمرب امة يف االقتصاد اإلسالمي، قاملةلتقى دويل حول مقومات حتقيق التنمية املستد، موالتنمية املستدامة
7027. 

دراسة مقارنة بني -دور مؤسسات الوقف يف حتقيق التنمية االجتماعية املستدميةعامر حبيية ،بوقرة رابح،   -19
ول املالية االسالمية، صفاقس،تونس، امللتقى الدويل الثاين ح، مداخلة ضمن التجربة املاليزية والتجربة اجلزائرية

7022. 
دراسة يف التشريعات الوقفية املعاصرة)مع ملحق يف مالمح مشروع قانون يف جمال عبد الستار اخلويلدي،   -21

 .7027الوقف يف تونس: الواقع وبناء املستقبل، ، حبث مقدم يف إطار ندوة التجارب الوقفية:األوقاف(
حبث مقدم إىل املؤمتر  توجيه مصارف الوقف حنو تلبية احتياجات اجملتمع،عبد هللا بن انصر السدحان،   -21

 .7002الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية،  الثاين لألوقاف:
، مداخلة الوقف ودوره يف متويل املرافق اخلدمية العامة عند عجز املوازنة العامةعطية عبد احلليم صقر،   -22

 .7002العربية السعودية، اجلامعة اإلسالمية،  ضمن املؤمتر الثالث لألوقاف ابململكة
، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الثاين حول دور التمويل وقف النقود كآلية متويل غري رحبيمحد، أعالش   -23

 .، البليدة، اجلزائر7022اإلسالمي غري الرحبي )الزكاة والوقف( يف حتقيق التنمية املستدامة، 
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مداخلة ضمن امللتقى الدويل التنمية املستدامة والكفاءة  ،وأبعادهاالتنمية املستدامة  إشكاليةعماري عمار،   -24
االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية 

 .7001واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، سطيف، 
، ورقة مقدمة إىل تقييم دور التجربة الوقفية الكويتية يف حتقيق التنمية اجملتمعية املستدامةد احلليم احلمزة، عب  -25

، البليدة، حتقيق التنمية املستدامة املؤمتر الدويل العلمي حول دور التمويل اإلسالمي غري الرجبي )الزكاة والوقف يف
 .7022، اجلزائر

، ، األوقافرقة مقدمة للملتقى الثاين لتنظيم و ، التجربة الوقفية ابلكويتعبد احملسن اجلار هللا اخلرايف،   -26
 .7022نوفمرب 2،2، الرايض

االستثمارات  مداخلة ضمن مؤمتر، استثمار أموال الوقف رؤى فقهية واقتصاديةالعياشي الصادق فداد،   -27
 .7001الوقفية، مؤسسة األوقاف وشؤون القصر يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 

، ورقة استعراض بعض النماذج الوقفية-دور الوقف يف حتريك عجلة التنميةغامن هاجرة، حدابوي امساء،   -28
وقف يف حتقيق التنمية وال مقدمة إىل املؤمتر الدويل العلمي حول دور التمويل اإلسالمي غري الرجبي )الزكاة

 .7022، البليدة، اجلزائر ،املستدامة
 مؤسسة م ،الوقفية لالستثمارات الدويل ديب مؤمتر، تنمية الوقف يف ماليزايسوهامي حاجي حممد صاحل،   -29

 .7001 ،العربية اإلمارات دولة، ديب القّصر وشؤون األوقاف
، الزكاة و الوقف أدااتن لتحقيق التنمية املستدامةواسيين حمجوب عراييب، أمحد بوثلجة، فارس مسدور،   -31

 .7022جوان  72،71مداخلة ضمن امللتقى الدويل الثاين حول املالية اإلسالمية، صفاقس،تونس، 
، مداخلة ضمن املؤمتر دور الوقف يف التنمية املستدامة، حالة اجلزائرفتيحة قشرو، عبد القادر سويف،   -31

التمويل اإلسالمي غري الرحبي )الزكاة والوقف يف حتقيق التنمية املستدامة(، خمرب  العلمي الدويل الثاين حول دور
 .التنمية االقتصادية والبشرية يف اجلزائر ، البليدة، اجلزائر 

، أمهية الزكاة يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر،دراسة حالة فراحتية العيد، مهديد فاطمة الزهراء  -32
،  مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول دور 2114،2112ملسيلة الفرتة بني صندوق زكاة لوالية ا

، خمرب التنمية 7022ماي  72، 70التمويل اإلسالمي غري الرحبي )الزكاة والوقف يف حتقيق التنمية املستدامة(، 
 االقتصادية والبشرية يف اجلزائر، البليدة، اجلزائر.
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، حبث مقدم إىل ندوة ة حول منوذج املؤسسة املعاصرة للوقف اإلدارة واالستثماردراسفؤاد عبد هللا العمر،   -33
 .7027، الوقف يف تونس:الواقع وبناء املستقبل

 األمانة العامة لألوقاف ، ندوة الوقف يف تونس:الواقع وبناء املستقبل،قطاع االستثمار وتنمية املوارد  -34
 .7027فيفري

 إىل مقدم ، حبثيف حتقيق التكافل االجتماعي يف احلضارة اإلسالميةدور الوقف كرم حلمي فرحات امحد،  -35
 .7002 حضارة"، وبناء وإدارة، اقتصاد،" السعودية الوقف اإلسالمي،  العربية ابململكة لألوقاف الثالث املؤمتر

ميدانية دراسة -الزكاة والوقف يف حتقيق التنمية املستدامة، ، أمهيةلشالش عائشة، قدوري هدى صلطان  -36
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول مقومات حتقيق التنمية املستدامة  يف االقتصاد اإلسالمي، لوالية تيموشنت

 .7027قاملة، 
، حبث مقدم يف احلاجة إىل حتديث املؤسسة الوقفية مبا خيدم أغراض التنمية االقتصاديةحممد بوجالل،   -37

جامعة أم القرى، مارس  -املنعقد بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي 
7002. 

، حبث مقدم نظام الوقف اإلسالمي والنظم املشاهبة يف العامل الغريب، دراسة مقارنةمد عبد احلليم عمر، حم  -38
 .7002العربية السعودية، اململكة إىل املؤمتر الثاين لألوقاف الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية، جامعة أم القرى 

 .7002السعودية،  ،ضمن املؤمتر الثاين لألوقاف مكة ، مداخلةوقف النقود واستثمارهانبيل غنامي،  مدحم  -39
، حبث مقدم نظام الوقف اإلسالمي والنظم املشاهبة يف العامل الغريب، دراسة مقارنةحممد عبد احلليم عمر،   -41

 .7002اململكة العربية السعودية، إىل املؤمتر الثاين لألوقاف الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية، جامعة أم القرى 
مقدم ، حبث نظام وقف النقود ودوره يف تنمية املرافق الرتبوية والتعليميةحممد ليبا، حممد إبراهيم نقاسي،   -41

 .7002اكتوبر 70،77إدارهتا: وقائع وتطلعات إىل مؤمتر عاملي عن: قوانني األوقاف و 
 .7002السعودية،  ، مداخلة ضمن املؤمتر الثاين لألوقاف مكة،وقف النقود واستثمارهانبيل غنامي،  حممد  -42
مؤمتر عاملي  إىلمقدم حبث ،  واملأمولبني الواقع  اإلسالمية األوقاف اهلول، أبومنيزل  حمي الدين يعقوب،  -43

 .7002 أكتوبر 70،77العاملية مباليزاي،  اإلسالمية، واقع وتطلعات، اجلامعة وإدارهتا األوقافعن قوانني 
، مداخلة ضمن الوقف يف حتقيق التكافل االجتماعي يف البيئة اإلسالميةملرسي السيد حجازي، دور ا   -44

جامعة األزهر، مركز صاحل  التعاونيات والتنمية يف مصر والعامل العريب: الواقع واآلمال،حول  فعاليات املؤمتر الدويل
 .7002عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي، القاهرة، 
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، مداخلة ضمن امللتقى الدويل ركائز التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالميمعز هلل صاحل امحد البالع،   -45
 .7027حول مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي، قاملة، اجلزائر، ديسمرب 

الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية من خالل متويل برامج التأهيل حممد إبراهيم نقاسي،  -46
النمو املستدام والتنمية اإلسالمي، املؤمتر العاملي الثامن لالقتصاد والتمويل  ،وأصحاب املهن واحلرف
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 اآلايتفهرس 
 الصفحة رقم اآلية السورة بداية اآلية

﴿لن تناولوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون وما تنفقوا من شيء فإن هللا 
 به عليم﴾

سورة أل 
 عمران

29 29 

أييت يوم ال بيع  أن﴿اي أيها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل 
 فيه وال خلة وال شفاعة﴾

 29 952 سورة البقرة

 هللا إن وأحسنوا التهلكة إىل أبيديكم تلقوا وال هللا سبيل يف وأنفقوا﴿
 ﴾احملسنني حيب

 29 225 سورة البقرة

ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من ﴿
آمن ابهلل واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني وآتى املال على 

واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف حبه ذوي القرىب واليتامى 
 ﴾الرقاب

 29 211 سورة البقرة

اي أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم  ﴿
 ﴾من األرض

 29 922 سورة البقرة

 62 922 سورة البقرة ﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾
 61 22 احلديد سورة ﴾أجر كرميمن ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا فيضاعفه له وله ﴿

﴿من ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية وهللا 
 ﴾يقبض ويبسط وإليه تُرجعون

 61 925 البقرة سورة

 29 22 سورة هود ﴿ هو أنشاكم من األرض واستعمركم فيها﴾
 29 21 األعرافسورة  ﴿ولقد مكاانكم يف األرض وجعلنا لكم معايش قليال ما تشكرون﴾

 26 62 سورة القيامة ﴿أحيسب اإلنسان أّن يرتك سدى﴾
 26 225 سورة املؤمنون ﴿أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون﴾

 26 92 سورة احلجر ﴿وإن مـن شـيٍء إال عنـدان خـزائنه وما نِنزله إال بقدر معلوم﴾
 26 52 سورة طه ألويل النهى﴾﴿ كلوا وارعوا أنعامكم إن يف ذلك ألية 

اي بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا  ﴿
 إنه ال حيب املسرفني﴾

 26 62 سورة األعراف

فاتقوا هللا وأطيعوِن وال تطيعوا أمر املسرفني الذين يـُْفِسُدوَن يف  ﴿
 األرض وال يصلحون﴾

251،252 سورة  الشعراء
،259 

26 
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 26 66 سورة النازعات لكم وألنعامكم﴾﴿متاعا 
 26 61 سورة األنعام ﴿ وما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم﴾

مل تروا أن هللا سخر لكم ما يف السموات وما يف األرض وأسبغ ﴿أ
 ﴾عليكم نعمة ظاهرة وابطنة

 22 20 سورة لقمان

 22 62 سورة البقرة ﴾ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني﴿
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 فهرس األحاديث النبوية
 الصفحة احلديث 

 5 ))إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا((.
 5 ))احبس أصلها وسبل مثرها((.

 صاحل ولد   أو به، ينتفع علم   أو جارية ، صدقة   :ثالث   من إال عمله انقطع آدم، ابن مات إذا ))
 .((له يدعو

21 

وتصديقا لوعد هللا كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات من احتبس فرسا يف سبيل هللا إمياان ابهلل ))
 ((.يف ميزانه

21 

 21 ((من يشرتي بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دالء املسلمني خبري له منها يف اجلنة؟ ))
 تركه صاحلا وولدا ونشره، علمه علما موته: بعد وحسناته عمله من املؤمن يلحق مما إن ))

 ماله من أخرجها صدقة أو أجراههنرا  أو بناه السبيل البن بيتا أو بناه ومصحفا ورثه، أو مسجدا
 ((. موته بعد من يلحقه وحياته صحته يف

21 

صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل ، انقطع عنه عمله إال من ثالثة دمآ إذا مات ابن)) 
 ((يدعو له

14 

 55 ((.تذرهم عالة يتكففون الناس أنخرٌي من  أغنياءتذر ورثتك  ))إنك إن
 06 ))العمل عبادة((

 04 ((إن قامت الساعة، ويف يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أال تقوم حىت يغرسها، فليغرسها))
ما من مسلم يَغِرُس غرسا، أو يَ ْزرَُع زرعا فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمٌة، إالَّ كان له به ))

 ((صدقة
04 

 ،علما علمه ونشره، وولدا صاحلا تركه :يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موتهَأن مما ))
أو صدقة أخرجها من  ،أو بيتا البن السبيل بناه، أو هنرا أجراه ،ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه

 .((لحقه من بَ ْعد موتهت ،ماله يف صحته وحياته

04 

 04 ((خاه، فإن أىب فليمسك أرضه، أو ليمنحها أفَ ْليَ ْزَرْعَها من كانت له أرض ))
 04 ((من أعمر أرضا ليست ألحد فهو أحق هبا))
ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن أيكل من عمل يده، وإن نيب هللا داود عليه السالم كان  ))

 ((أيكل من عمل يده
04 

 إن هذه اليد اليت حيبها هللا إن هذه اليد لن متسها النار(( ))
 

04 
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، ذمة رسوله، فقد أخفر بذمة هللا، فال يُ رَح رائحة اجلنةمة هللا و ذنفسا معاهدة له قتل من أال  ))
 ((وإن رحيها ليوجد من مسرية سبعني خريفا

04 

 04 .((به ما آمن يب من ابت شبعان وجاره جائع إىل جنبه، وهو يعلم))
وتصديق  ،رجاء ثواهبايعمل خبصلة منها  ز، ما من عامل  أربعون خصلة أعالهن منيحة العن ))

 ((اجلنةهبا دخله هللا أإال  ،موعدها
04 

 05 ((اي نساء املسلمات، ال حتقرن جارة جلارهتا، ولو فرسن شاة ))
 05 ((من قطع سدرة صوب هللا رأسه يف النار)) 

 05 .((مييط األذى عن الطريق صدقة))
فأمر جبهازه فأخرج من حتتها مث أمر ببيتها فأحرق  ،فلدغته منلة ،نزل نيب من األنبياء حتت شجرة))

 .((فهال منلة واحدة :فأوحى هللا إليه ،ابلنار
05 

 05             .((.وكلوها صاحلة ،اتقوا هللا يف هذه البهائم املعجمة فاركبوها صاحلة))
أن ينقص  ميتت بعدي فإن له من األجر مثل من عمل هبا من غريأحيا سنة من سنين قد أُ  )) من

 من أجورهم شيئا((.
87 
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 :امللخص

لبية نتيجة للممارسات الس قد تراجع لقد لعب الوقف دورا مهما يف حتقيق التنمية املستدامة عرب التاريخ، إال إن هذا الدور      
لكن احلاجة اليوم تدعو إىل إحياء دور الوقف يف التنمية الشاملة املستدامة ابعتباره مؤسسة متويلية  ،واألفكار اخلاطئة حول الوقف

للعمل الوقفي تتماشى ومتطلبات العصر  وأساليبمن خالل ابتكار صيغ وذلك ، مؤسسات القطاع الثالث إسالمية، ومؤسسة من
 .احلايل

إحدى الصيغ املبتكرة للعمل الوقفي حيث أجازه يعد وقف النقود  أنمن خالل ما ورد يف اجلانب النظري ميكن القول  
اليت وتعد الصناديق الوقفية صورة من صور وقف النقودـ، ، الفقهاء ملا له من خصائص ومميزات تتماشى ومتطلبات العصر احلايل

ى تعبئة أموال الوقف عن طريق توسيع خالل قدرهتا عل ميكن أن تكون السبيل إلحياء دور الوقف يف التنمية املستدامة، وذلك من
قاعدة الواقفني، ابإلضافة إىل قدرهتا على صيانة وتنمية أموال الوقف من خالل حسن إدارة الوقف واستثمار أمواله، كذلك من 

دور مهم  يةالوقف لها للمشاريع التنموية يف جماالت الصحة، التعليم، التكنلوجيا، الثقافة ومحاية البيئية، كما أن للصناديقيخالل متو 
 الصغرية واملتوسطة و املشاريع املصغرة. املؤسساتيف مكافحة البطالة والفقر من خالل متويل 

من خالل الدراسة التطبيقية يتضح أن الصناديق الوقفية سامهت يف حتقيق األهداف املرجوة منها يف دعم التنمية 
  الوقفية يف ابقي الدول اإلسالمية.عميم جتربة الصناديق املستدامة يف كل من ماليزاي والكويت، وابلتايل ميكن ت

 ية، الكويت، ماليزاي.صناديق الوقفال: الوقف، وقف النقود، التنمية املستدامة، الكلمات املفتاحية

THE ABSTACT : 

Historically , waqf has played a significant role in sustainable development, but this role decline 
because of the negative practices and the misconception about the waqf, but it is necessary today to 
revive the role of waqf in achieving the sustainable development as it is an Islamic financing 
institution and one of the third sector institutions, by  creating a new methods and instruments. 
  Through the theoretical study, we can say that Cash waqf is one of the innovative instruments of 
waqf wich has been authorized by scholars because of its special characteristics, waqf fund is a kind of 
cash waqf, that can revive the role of waqf in  sustainable development through its ability to collect 
money from donors, maintain and develop the waqf by investing funds, although waqf fund can 
finance development projects in many sectors like :education, health care, environment protection, as 
well as its role in alleviating poverty and fighting the unemployment by financing small and medium 
enterprises and microfinance projects. 
Through the practical study, we can say that waqf funds have achieved their abjectives in supporting 
sustainable development in both Malaysia and Kuwait, so the waqf funds can be generalized in the 

other Muslims countries. 

Key words: waqf, cash waqf, sustainable development , waqf funds , Kuwait, Malaysia. 

 


