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 أستاذ مساعد بقسم االقتصاد
 وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث

 جامعة جنوب الوادي
 جمهورية مصر العربية

  مقدمة: 
الماليعععةي ويمتععع  هقسعععيم تعععى  ا دوات  لعععي مجمعععوعتي  ر يسعععيي  تمعععا  يتسععا النمعععاا المعععال  اشسعععلم  ليمعععمل العديعععد مععع  ا دوات 

مع   امجموعة ا دوات المالية اشجبارية ف  النماا المال  اشسعلم   وتع  هلعأل ا دوات التع  يتعوافر فيهعا عنصعر الجبعر واشلع اا ا  لق ع
أمعععا   أتعععم تعععى  ا دوات ال كعععاة كاري عععة ماليعععةي المصعععادر الر يسعععية لالتعععاا المعععرعية اوبصعععاة رامعععة القعععر م ال عععريم والسعععنة    م مععع

المجموعة الثا ية م  ا دوات الت  هنتم  للنماا المال  اشسلم  فه  مجموعة ا دوات المالية االرتيارية أو غيعر اشل اميعة 
 اال وعية  والت  همتمل علي أدوات مثل الصدقات  اش ااق ال وع  علي أوجه البر  الوقف  ييي  لخي 

فعع   ععل النمععاا المععال  اشسععلم   وهحتععل متا ععة ممععا هة االرتياريععة وهعتبععر أداة الوقععف معع  أتععم ا دوات الماليععة  تععىا 
لتلعأل المتا ععة التعع  هحتلهععا ال كععاة كتلععد ا دوات الماليععة اشجباريععة فعع  ذلععأل النمععاا  ليععا أ ععه عنععدما ال هععتمت  ا داة الر يسععية 

ة مالية م  هحقيق التوازم االجتماع   واالستقرار االقتصادي والتوافق ال بقع  فع  ا ولي ف  ذلأل النماا وت  ال كاة كاري 
المجتمعا  يعول  مععا ا السياسعة الماليععة اشسعلمية وجهععة عنعد ذلعأل ععع ر الوقعف باعتبععار  مع  أتععم ا دوات الماليعة االرتياريععة 

 تماعيةي االجو ليرات  عليها ف  علج الخلل االجتماع   وهحقيق التنمية االقتصادية 

 البحث: ةمشكل 
م  المسلم به ف  معمم النمم االقتصادية أم هتحقق بعض ا زمات االقتصادية سواء بصورة دورية ومستمرة اكما   

فعع  النمععاا االقتصععادي الرأسععمال  والنمععاا االقتصععادي االعععتراك    أو بصععاة م قتععة وعاراععة اكمععا فعع  النمععاا االقتصععادي 
معع  تععى  ا  ممععة أم يتوسععل بمجموعععة معع  ا دوات االقتصععادية اسععواء الماليععة أو النقديععة أو  اشسععلم  ي ويحععاو  كععل  مععاا

 لتي التجارية  لمواجهة هلأل ا زمات والمماكل االقتصاديةي 

واجععه بعععض ي –كغيععر  معع  الععنمم  و م كععام  درجععة أقععل وبصععورة عاراععة  –ولمععا كععام النمععاا االقتصععادي اشسععلم  
مجموععة ا دوات  اسعتخداا فإ ه يتععي  عليعه مستوى ا سعار وغير ذلأل  ارهااع ف و   وب الة  ركود ا زمات االقتصادية م 

المالية اشجبارية واالرتيارية الموجودة فع  ذلعأل  النمعاا  والمبنيعة دارعل تيتعل المعىتا االقتصعادي اشسعلم   لمواجهعة هلعأل 

                                      
 .2011وقُبل للنشر في ديسمبر  ،2011أكتوبر تم تسلم البحث في  * 
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اشجباريعععة  وفععع  غالعععا ا ليعععام ال ه اععع  لتحقيعععق االسعععتقرار ا زمعععات وهحقيعععق االسعععتقرار االقتصعععاديي ولمعععا كا ععع  ا دوات 
 لعععي جنعععا اسعععتخداا ا دوات الماليعععة االرتياريعععة والتععع  مععع   ينهعععا الوقعععف  نوعيعععه  ااالقتصععادي والتعععوازم االجتمعععاع   يعععتم جنب ععع

 صاديةي االخيري وا تل  أو الىري  للمساتمة ف  لل هلأل ا زمات وهحقيق التوازم االقتصادي والتنمية االقت

وم  ثم  هتمثل الممتلة الر يسة للمواوع محل البحا  ف  كياية استخداا الوقف اشسلم   والتعويل علي هلأل ا داة 
ا داة   عععدالت التنميععة االقتصععاديةي  م تععى معع  أدوات النمععاا المععال  اشسععلم  فعع  هحقيععق االسععتقرار االقتصععادي  ورفععا م

 اشل امية ف  ذلأل النماا لتحقيق أتدافها االقتصادية واالجتماعيةي هستخدا كتداة ه ميلية بعد ا دوات 

  فرضية البحث: 
لععععد أدوات النمععععاا المععععال  كت –ة للبحععععا  والتعععع  يحععععاو  دراسععععتها و ثباههععععا فعععع  ا هعععع   يمتعععع  للوقععععف هتمثععععل الاراععععية الر يسعععع

ا  عدور  يجعا   فع  هحقيعق االسعتقرار االقتصعادي ورفعا وعنعد اسعتخدامه كعتداة ه ميليعة لعادوات الماليعة اشجباريعة  أم يقعو  -اشسلم 
 معدالت التنمية االقتصادية سواء علي المستوى الق ري  أو علي المستوى اشقليم  االعرب  واشسلم  ي 

  هدف البحث: 
الععىي يسعععي البحععا لتحقيقعععه يتمثععل فعع  محاولععة  ثبععات معععدى مععحة الاراععية السععابقة وفععق معععنه    م الهععدا الععر ي 

   بمساعدة التحقق م  مجموعة ا تداا الارعية التالية  لتحقيق ذلأل الهدا الر ي يمت  التومل و  ر معتب
 هوايح اشطار الاقه  والمرع  للوقفي  -

 هوايح اشطار التاريخ  للوقفي  -

 هوايح ا بعاد المختلاة  رامة االقتصادية للوقفي  -

 ية ال ليةي هوايح هتثير الوقف علي مجموعة م  المتغيرات االقتصاد -

 ي ا مريتية مثل هجربة الواليات المتحدةبعض التجارب الوقاية الناجحة  لي عارة بارتصار اش -

  منهج البحث: 
عيعة  ل ارية  وله أطر  المرعية والقا و ية  وهداعياهه االقتصادية واالجتماو هاريخية  لما كام مواوع الوقف  له أبعاد

أتمهعا المعنه  التعاريخ   المعنه  فرعيعة مركا ذو أبعاد متعددة  يت وم مع  ععدة منعات   تو منه فإم المنه  المتوقا اهباعه 
لهعا لدراسعة  ااالستقرا    المنه  التحليل  االسعتنباط   يي  لعخ  وذلعأل وفعق ا طعر المختلاعة التع  يتحعتم الم ع  وفق ع  التحليل

 مها ا بعاد االقتصادية والتنمويةي وهحليل وهتبا  وم  ثم استنتاج ا بعاد المختلاة لتلأل الماترة  وأت

  الدراسات السابقة: 
بحعوث متخصصعة  هتعلعق بمواعوع الوقعف وأبععاد  المختلاعة و  ف   دوات وم همرات وللقات  قعا كثير م  الدراسات  أجري 

علععي دور  فعع   ركعع توقععف ي  ال أم الدراسععات التعع  هتنععاو  ا بعععاد االقتصععادية لل هاريخيععة وهمععريعية وقا و يععة واجتماعيععة واقتصععاديةا
 علج ممتلة الاقر  وهخايف التااوت ف  هوزيا الدرل  وعلج التباي  ال بق   وسد الاجوة  ي  ا غنياء والاقراءي 

ول عع   وبععالرغم معع  ذلععأل فهنععاا بعععض الدراسععات القليلععة التعع  لاولعع  أم هععرب   ععي  الوقععف كتلععد أدوات النمععاا المععال  
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ت االقتصادية ال لية م   الية  وبينه وبي  هحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية م   الية اشسلم   وبي  بعض المتغيرا
أررىي وم  ثم يته  تىا البحعا لي عا لبنعة  ويتمعل البنعاء فع  منمومعة الوقعف اشسعلم  وقدرهعه علعي رفعا مععدالت التنميعة 

 االقتصادية وهحقيق االستقرار االقتصادي والتوازم االجتماع ي 

 يف الوقف وأنواعه وأهميته التنموية:تعر  -1
 :وأنواعه تعريف الوقف -1-1

يمتعع  هعريععو الوقععف اقتصععاديا بت ععه هحويععل لجعع ء معع  الععدرو  والثععروات الخامععة  لععي مععوارد ه افليععة دا مععة هخصعع  
رات منافعهعععا مععع  سعععلا ورعععدمات وعوا عععد لتلبيعععة التياجعععات الجهعععات والامعععات المتععععددة المسعععتايدة  ممعععا يسعععاتم فععع  زيعععادة القعععد

 اش تاجية اللزمة لت وي  و مو الق اع الت افل  الخيري الىي يعد أساس االقتصاد االجتماع  ف  النماا االقتصاد اشسعلم 
   ي1986االغ ال     2002-2001  االعوا 

والععىي يتمثععل فعع  لععب  ا مععل وهسععييل الثمععرة فعع  الوقــف الريــري أمععا ععع  أ ععواع الوقععف فهنععاا  وعععام ر يسععيام تمععا  
أو الوقعف العىري والعىي  الوقـف اههلـيجو  البر بصعاة عامعة ودوم هخصعي   تعل أو ذريعةي أمعا النعوع الثعا   فيتمثعل فع  و 

و ذا  مر عا  لع  يتمثل ف  لب  ا مل وهسييل الثمرة ف  وجو  البعر بصعاة رامعة أي  تخصيصعها لمصعلحة ا تعل والىريعةي 
ا مععوا  ععع   ععوعي   مععا التخصععي  المباعععر بمعنعع  اسععتخداا ا مععوا  ا وقععاا فعع  كععل النععوعي   جععدتا ال هخععرج فعع  هخصععي  

مباعرة لتقديم مصلحة وفا دة لم  رصص  لهعم  أي هسعتعمل  ناسعها أو  عىاهها فع  غعرف الوقعف مثعل المسعجد بمبنعا  وماروععاهه  
   والمست  المخص  كوقف أتل  بما فيه م  أساس وغير ذلألياوالمدرسة بعقارتا وهجهي اهه

م التخصععي  يتععوم غيععر مباعععر بمعنعع  اسععتخداا ا مععوا  فعع  إفعع  نععوع الثععا   معع  هخصععي  ا مععوا  فعع  الموقوفععاتوأمععا ال
أغراف استثمارية ف  التجارة أو ال راعة أو الصناعة أو أسواق الما  أو المقاوالت وغيرتا  بحيا هخص  عوا د هلعأل االسعتثمارات 

لنوع مع  ا وقعاا لسعا ععتل التخصعي  لعه هعتثير  ال بيعر علع  التنميعة االقتصعادية عل  الغرف الوقا ي وتىا ا االوقاية ليتم   ااقه
كبيرة  وتى  ا موا  هصا ف   اواالجتماعية ف  المجتمعات العربية و المسلمةي ليا همتل ا موا  الوقاية العربية واشسلمية أرقام  

ا معععوا  وهعععم هخصيصعععها التخصعععي  ا مثعععل وفعععق المععععايير  الرفاتيعععة االقتصعععادية واالجتماعيعععة السعععيما  ذا معععا ألسعععن   دارة هلعععأل
 ي 1989ا يوم    االقتصادية واالجتماعية المعروفة ف  دراسات الجدوى االقتصادية واالجتماعية

 اههمية التنموية للوقف: -1-2

ق ععاع بماععرد   وتععىا  م النمععرة العميقععة لعمليععة التنميععة المسععتدامة المععاملة يجعععل  جراءاههععا التغييريععة أكبععر معع  أم يقععوا  هععا 
والق عاع العوقا  الت عافل  بمعا فيعه مع  معوارد وقايعة  مع  رعل  دور   يت لا مساتمات جادة م  الق اع الخعا،  والق عاع الععاا

 ي  ت1404البنأل اشسلم  للتنمية  ا ذك  استراهيج  للدولة يتناسا ما طبيعة الت ورات ف  العلقات االقتصادية الدولية

 يفع  معمعم البلعدام اشسعلمية -أي الق عاع العوقا  الت عافل   –التجربة التاريخية الدور الريعادي لهعىا الق عاع تىا  ولقد أثبت  
ول ععع  اال حعععراا عععع  المىتبيعععة االقتصعععادية اشسعععلمية لتلعععأل المجتمععععات مععع   اليعععة  واالهجعععا   لعععي هقليعععد ومحاكعععاة التجربعععة الغربيعععة 

ىا الق عاع ومحاولعة الق عاء عليعه لتعي ال يقعوا  عدور  الح عاري الاععا ي و عرى اليعوا الرأسمالية م   الية أررى  أدي  لي لصار ت
االعتبعععار  لعععي تعععىا الق عععاع  وهثمعععي  دور  فععع  عمليعععة التغييعععر النمعععر بععععي  بعععتم لجعععم التحعععديات التععع  واجهتهعععا تعععى  العععدو   هت لعععا 
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 ي  يت ياجامعة أا القرى  د امةالح اري المامل علي المستوى اشسلم  بصاة عامة  والمستوى العرب  بصاة ر
للاععرد التح ععر بععرز أعلععي درجععات  م ه ععور م سسععة ا وقععاا بمععا همتل ععه معع  مععوارد وثععروات   ععاه  ععع  ه ععور   سععا   ي  
اجتماعيعةي وتععىا الت ععور اقتصععادية و المسعلم المسععمو  فع  تععى  الحيععاة عع  جميععا أعمالععه وأقوالعه  والمتلععف  و ياععة أسعرية وو ياععة 

عع  لتمويععل مجععاالت وأ معع ة عامععة امعع  القععوة المععرا ية الخامععة هتحععو  هلقا ي عع اقتصععادية جعععل جعع ء  معع  الناليععة اال  اوألععدث  موذج 
هقسيم الدرو  الارديعة لعي  فحسعا  لعي ادرعار واسعتهلا  عل  لعي ادرعار اسعتثماري واسعتهلا ذاهع  عليه يترها  افريد   ااستهلكي  

ويععةي ويععرى العععبعض أ ععه كلمععا ا تمعععرت القععيم والعقا ععد كلمععا  معععا تععىا النععوع مععع  واسععتثمار اجتمععاع  مععرهب   ت عععور الجوا ععا المعن
عوي   يويت ور أكثر  ذا كا   العقا د محيحة والقيم  يجا ية  االستثمار د فع  ععالم اليعوا كيعف فعلع  العقا عد الممعوتة لليهوديعة ت  ام 

و ذا  مر عا  لعي تعىا التحويعل للثعروة كجع ء مع  ي  2006معالح   ا العالمية ف  هعبمة ج ء تاا م  تعىا النعوع مع  أ عواع االسعتثمار
وبالتعال  يقلععل   فإ عه يقلعل مع  دور الدولعة الحعال  فع  هغ يعة تعى  ا  مع ة  العدرل الاعردي فع  معورة   اعاق اسعتثماري اجتمعاع 

 م  اال عتاسات السلبية لهىا الدور وه الياه الناهجة ع  العنامر التالية  
 الموارد العامة واشيرادات الحتومية مثل ال را ا العامة وغيرتاي ه اليف هعبمة وجما وهحصيل  -أ

 ه اليف هسييرتا و دارهها ف  مورة   ااق عاا ومدفوعات هحويلية وغيرتاي   -ب
الت عععاليف الناهجعععة عععع  التمويعععل الت عععخم  أو التمويعععل القعععا م علعععي المديو يعععة الربويعععة فععع  لالعععة لعععدوث عجععع  فععع   -ج

 زيادة الناقات العامة ع  اشيرادات العامة للدولةي المواز ة العامة للدولة بسبا 
 ععل  م معممهععا هصععبح  يلععىلأل  وفعع  اععوء وجععود الوقععف  فهععى  الت ععاليف هصععبح مسععاوية للصععار وال هتحملهععا المي ا يععة العامععة

  ي  ذ مغ عععاة مععع  قبعععل الجهعععود الخامعععة الارديعععة والجماعيعععة  وتعععىا سعععينعت  لتمعععا علعععي الواعععا االقتصعععادي والنقعععدي بمعععتل  يجعععا
سععتحو   سععبة تامععة معع  القععوة المععرا ية معع  المجععاالت االسععتهلكية الترفيععة  لععي االسععتثمارات االجتماعيععة التواز يععةي تععىا  اتيععأل ععع  
ا ثععار المترهبععة ععع  هتديععة تععى  الو ععا ف  تيجععة لععدوافا أرلقيععة وعقا ديععة فعع   ععل ال ععواب  المععرعية والم سسععاهية والقا و يععة التعع  

  ي 1999المصري  ا ع  أتميتها االقتصادية فلها أتميتها النقدية ل  فهى  الجوا ا ف  لمال  اشسلم ييارزتا النماا ا
و ذا هصور ا ف  عصر ا الحاار اعف وزم تى  الم سسعة فعإم ذلعأل مجعرد وتعم  م الواقعا  عي  بعتم فعتح المجعا  وهعرا الحريعة 

و ذا أرعى ا  يعلي  دارهها و  ااقها ي يعد مع  النسعبة المخصصعة مع  درعولهمارتيار القا مي  دقة للناس ف  هخصي  معو اههم الت وعية و 
الج ا ععر كمثععا  عربعع   للععح بععتم فععتح المجععا  فعع  بعععض السععنوات فعع  ميععدام رعايععة الاقععراء وغيرتععا رغععم عععدا هوجيهععه و مععدار قععوا ي  

يي فلنتصعور ة بعمعرات المليعارات مع  العديناراتيريعوااحة بمت ه قد أثبت  لجم الموارد الممتع  هعبمتهعا  فقعد أ معم   الا الجمعيعات الخ
 ععه سععيخاض معع  الناقععات العامععة التعع  هتحملهععا المي ا يععة العامععة إف ععل عععأل   وجععود  مععاا قععاا  تععتطير تععى  العمليععات فعع  مجععاالت أرععرى 

 ي  2006مالح   ا السيما ف  أوقات الركود االقتصادي المصالا لاترات ا زمات المالية

 للوقف: التكييف الشرعي  -2
ا وااح  ا وهقنين   اسليم  ا  طار  واع   ال أم المريعة اشسلمية    م الوقف  و م كام قد عرا قديما قبل  هور اشسلا

وبالمعتل العىي   قواعد وأس  راسخة لم سسة الوقف كم سسة م  الم سسعات الماليعة فع  النمعاا االقتصعادي اشسعلم و له  
فقعد هوسعع  المعريعة  ياجتماعيعة للمجتمعا العربع  المسعلميعة اقتصعادية و هنمعلع  هحقيعق ا ويتواءا ما قعدرهها يتناسا ما دورت

 ه كمعا فصعل  أ واععه وأدوار  وواعح  دوافعا   معا ه ومبعررات قيامع ياشسلمية ف  مياغة ا تداا العامة والخامة للوقف
وقعف ريريعا وتعو معا يخصع  مع  أمعوا    سعواء كعام تعىا الالتاريخ ف  ردمة الارد والمجتما ع  هوايح  تا جه عبر ف ل  
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 مثل الرعاية ال بية والعناية الثقافية واالتتماا بالجا ا التعليم  وهقديم الخدمات االجتماعية وغيرتاي  لوجو  البر المتنوعة

مبت عرا أما النوع الثا   م  الوقف فهو الوقف ا تل  والىي يسم  أليا ا بعالوقف الخعا، أو العىري فقعد جعاء اشسعلا منمعما و 
 يععا  منععى عهععد الرسععو  مععل  م عليععه وسععلم ومععحا ته راعع  م عععنهم كمععا فعععل عمععر وعثمععام وعلعع  وطلحععة وغيععرتم  فقععد كععام 

 التخصي  ف  تىا النوع م  ا وقاا لخدمة ا تل والىرية  داية  ثم بعد ذلأل يخص  لوجو  الخير بصاة عامةي

كععا رف  ليععا يجععوز وقععف ا رف  اا مععو  المعلععوا مال هععا هحديععد  صععح فيهععا الوقععف متعععددة مثععل يهعتبععر ا مععو  التعع  
أمعا رالعد فإ عه قعد »كمعا يجعوز الوقعف علعي السعلح والحيعوام  لقعو  النبع  معلي م عليعه وسعلم   يلحديا ا   عمعر راع  م عنعه

وقعف كعل ععي  يمتع  اال تاعاع  اكمعا يجعوز م لق ع ي متاعق عليعه لعدياا «ل ميبفع  سع –عتعد  أ وفع  روايعة و  –التب  أدرعه واعتاد  
يصح وقف كعل ععي  ينتاعا  هعا معا بقعاء أمعلها  اي وأرير   2001ا    قدامة   علي المنصو، عليه ا ها ما بقاء أملها وذلأل قياس  

 علي النصو،ي  اقياس  

دث يل المناععة  وتعىا يحعلوقف هحبي  ا مل وهسعبباشاافة  لي ما سبق فإ ه يصح وقف المماع   م الغرف م  ا
 ي اف  المماعي كما يصح وقف علو الدار دوم سالها والعت    هما عينام يجوز وقاهما  فجاز وقف ألدتما كالداري  همام  

أمععا ا مععوا  التعع  ال يصععح فيهععا الوقععف  فععل يصععح الوقععف فيمععا ال ينتاععا بععه مععا بقععاء عينععه كالمععتكوالت والممععروعات 
ي كمعا ال يجعوز وقعف معا يسعرع  ليعه  1ايل ثمرهها ما بقاء أملها  ال يمت  هسبوذلأل  م تى  ا مو  والمما لإلععا  والنقود

الاساد كالريالي    ها ه و   وال يجوز وقف ما ال يجوز بقا عه مثعل ال لعا والخن يعر  وال يجعوز وقعف ا معل المرتعوم   م 
   وقععف ألععد تععىي  العععداري  أو كمععا ال يجععوز فععع  ععع ء غيععر معععي  أو محععدد كععالقو  يالوقععف همليععأل  فععل يجععوز تنععا كععالبيا
عع يال يصععح وقاععههتععوافر فيععه الجهالععة  ومعع  ثععم الارسععي    م المعع ء غيععر المعععي   فععإم مععا ال ينتاععا بععه  ال بإهلفععه  ال  اوعموم 

   ي2004  عم  الدي  أ و الارجا كما ال يصح الوقف علي أوجه غير أوجه البر ييصح الوقف فيه

وي كعد ذلعأل  معا روي أم معاية زوج النبع  قعد ي  2اوذلأل   ه هجوز الصعدقة علعيهممة ىيجوز الوقف علي أتل التىا  و 
ي ولو وقف علي م  ين   كنا سهم م  المارة المجتعازي  مع  أتعل الىمعة وغيعر  جعاز ومعح ذلعأل  3اأوقا  علي أخ لها يهودي

  م الوقف عليهم كتعخا، ولي  علي المواا أو المتامي

  عه   م اش ااق عليعه مع  غلتعههو ذا لم يمترط   يقفاتي يستمر وذلأل وفق عروط الو م  اش ااق علي الوقف لوال  د 
فعإم لعم يتع  لعه ثمعرة أو غلعة كافيعة  يجعا اش اعاق عليعه مع  جا عا مع  وقعف لصعالحه  يال يمت  اال تااع به  ال بالناقة عليعه

 ي  2001ا    قدامة     ه يمل ه

وال يععورث   ال فعع  لالععة هخريبععه وعععدا هحقععق الثمععرة منععه  فإ ععه يجععوز تنععا  كمععا أم الوقععف ال يبععاع وال يمععترى وال يوتععا
 يعععهي فععل يجععوز اسععتدامة وقععف مععا ال ينتاععا بععه  فيبععاع ويمععترى  ثمنععه مععا يععرد علععي الموقععوا لصععالحهم   م المقصععود معع  

                                      
 ناء النقود التي توضع في البنوك اإلسالمية وتدر عائد دوري )أرباح( مع االحتفاظ بالرصيد. ( باستث1)

َوُ مْ ( قال تعالى: 2) من ِديَماِرُكْم أَو تَبَمر  ِرُمموُكم ميِ ُْ ُ َعِن الهِذيَن لَمْم يُقَماتِلُوُكْم فِمي المِديِن َولَمْم يُ ُُوا ِِلَمْيِهْم ِِوه  الَ يَْنَهاُكُم َّللاه َ يُِحمُّ  َوتُْقِسم  َّللاه

ينَ  ُِ  .8آية  –، سورة الممتحنة الُمْقِس

 .281، ص6( سنن البيهقي، الجزء 3)
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الواقعععف أو لتعععي هلعععف الوقعععف أجنبععع  أو أذا  ي و  1االوقعععف تعععو المناععععة ولعععي  مجعععرد لعععب  جعععن  أو أمعععل المععع ء الموقعععوا
 عوم التصعرا ل م كعل تع الء ال يم يا عليه  فعلي م  أهلاه أم يعدفا قيمتعه ليمعتري  هعا مثلعه  ويوجعد معا يقعوا مقامعهو الموق

 ي  2001ا    قدامة    تااع فق   ثمرههف  رقبته  وللموقوا لصالحه اال

 المداخل المرتلفة لدراسة الوقف: -3
 المدخل الفقهي:  -3-1

فعع  االمعع لح  كمععا يععتم أي ععا عععرف لتععم الوقععف  هل ماهععوا الوقععف فعع  اللغععة  وماهومععفعع  تععىا المععدر  سععتعرف
وكيايعة هجعاوب الا عر اشسعلم  معا هلعأل المسعتجدات   هومسعتجداهوالحتمة منه وأ واعه المختلاة وا لتاا الاقهية المتعلقة به 

 ي 1996  ع  الدي ا الت  هخرج ع    اق البحا وغير ذلأل م  الق ايا الوقاية الاقهية

 المدخل التاريري: -3-2
فعع  تععىا المععدرل الت ععور التععاريخ  لاوقععاا فعع  العصععور اشسععلمية المتقدمععة أيععاا الرسععو  مععل  م عليععه وسععلم   سععتعرف

ومععحا ته  ثععم بعععد ذلععأل فعع  عصععر التععابعي  أيععاا الدولععة العباسععية والتعع  الت ععن  ال ثيععر معع  ا وقععاا  وهوسععع  فعع  هلععأل الحقبععة 
ا كبيععرا وغ عع  مجععاالت متعععددة وعععمل  هقريبععا كععل الواليععات اشسععلمية فعع  ذلععأل الوقعع ي ثععم جععاء العصععر ة هوسععع  ا وقععاا اشسععلمي

  ول عع  أي ععا معع  جا ععا الدولععة ولتامهععا عميمععا لععي  معع  جا ععا الععواقاي  فقعع  كثيععرة وهبلععع العنايععة  هععا عععت ا االمملععوك  لي ععم أوقاف عع
العصععر العثمععا   بالتوسععا فعع  ا وقععاا اشسععلمية والمحافمععة عليهععا  فا تمععرت هميعع  بعععد ذلععأل و  يووالههععا والمسععمولوم بصععاة عامععة

  ي1422لسي   ا باو ا وقاا اشسلمية لي  فق  لتغ   العالم اشسلم  القديم  ول   أج اء م  أور 

شسععلمية هحعع  ول ع   ومععا  هايععة الخلفععة العثما يععة بعععد الحععرب العالميععة ا ولعع   وقععع  معمععم الععدو  والممالععأل العربيععة وا
 ي الية  وم  ثم لدث  ا ت اسة كبيعرة للوقعف فع  معمعم  -فر سية -والت  كا   ف  معممها   جلي يةاالستعمار ا جنب  سي رة 

فتوقععف دور  همامععا أو  يالععدو  العربيععة واشسععلمية ليععا تععدا ال ثيععر منععه  واععم ال ثيععر وأمععبح هحعع  السععي رة ا جنبيععة المباعععرة
الوقعف االجتماعيعة واالقتصعادية واعاع  ال ثيعر مع  ا وقعاا وسعلب  سعواء مع  قبعل السعل ة ا جنبيعة أو  كاد  وهراجعع  أتميعة

  معمععم وبعععد رليععل االلععتل  ععع  ي1988المععتيري  ا السععل ة المحليععة أو لتععي معع  جا ععا بعععض ا فععراد أمععحاب الناععوذ والغلبععة
لسياس  بصاة عامة واستقللها فع  السعي رة علع   دارة أوقافهعا بصعاة البلد اشسلمية  كام ال د لتلأل البلد أم هنا  استقللها ا

فععادت الصعحوة الوقايعة لت عل علع  بععض العبلد العربيعة واشسعلمية  فاسعتعاد الوقعف متا تعه االجتماعيعة واالقتصعادية   يرامة
ليتبعععوأ متا عععة ال قعععة بعععه واسعععترجا تيبتعععه كم سسعععة اقتصعععادية واجتماعيعععة  سعععلمية  وتعععو ا م يمعععهد عصعععر الصعععحوة مععع  جديعععد 

  ي1996علي  ا كم سسة مهمة ف  التاريخ االقتصادي واالجتماع  للعرب والمسلمي 

 المدخل االقتصادي: -3-3
م سسعععة مععع  م سسعععات االقتصعععاد فععع  النمعععاا   يعععتم فععع  تعععىا المعععدرل ال معععف عععع  ا بععععاد االقتصعععادية للوقعععف  باعتبعععار و 

دععم ا  مع ة االقتصعادية واالجتماعيعة للمجتمعا فع  كثيعر مع  العبلد العربيعة االقتصادي اشسلم   قاا وال يع ا   عدور مهعم فع  
 يجا   ف   عادة هرهيا علقات المجتمعا  وي عا الملمعح ا ساسعية  لوقف  ماطا اقتصاديا تاما له دورليا يعد ا ياشسلمية

 جتمعات العربية واشسعلمية مع   اليعة أرعرييواالرهباطات الر يسة  ي   ماا الوقف م   الية والنماا االقتصادي السا د ف  الم
                                      

 .532، ص 2004( اإلمام الُرقي، في: ابن قدامه، المغني، تحقيق محمد شرف الدين وآخروو، دار الحديث، القا رة، 1)



 2013( حزيران) يونيو -1ع ،33مج لإلدارة، العربية المجلة

-203- 

يسعهم فع  هقليعل   للوقف أبعاد  التوزيعية باعتبار  أداة تامة م  أدوات  عادة هوزيا الدرل ف  النماا االقتصعادي اشسعلم  ل  فمث
  ا غنيععاء والاقععراءبمععتل يقلععل معع  الاجععوة  ععي  هوزيععا الععدرل  ععي  أفععراد المجتمععا  الاععروق  ععي  أفععراد المجتمععا  ومعع  ثععم يسععهم فعع 

معع  المسععمولي  فعع  الععدو   اوبالتععال  يقلععل معع  ممععتلة الاقععر فعع  العععالم العربعع  واشسععلم   هلععأل الممععتلة التعع  باهعع  هعع رق كثيععر  
 العربية واشسلمية الت  يقا معممها ام  دو  العالم الثالا أو الدو  النامية االاقيرة ي

ة االسعتثمارات لامعوا  الوقايعة  ومع  ثعم زيعادة العدرل القعوم  واالسعتهلا ال لع  وااح ف  دععم اش تعاج وزيعادوالوقف له دور 
ومععع  ثعععم م يعععد مععع  الرفاتيعععة   يصعععا فععع  النهايعععة فععع  م يعععد مععع  النمعععو االقتصعععادي واالجتمعععاع    ممعععاا ععععا  االقتصعععاد القعععوم و 

  هععوفير السععلا وعععه ال ثيععرة قععد أسععهم ويسععهم فععكمععا أم الوقععف بم سسععاهه وفر  االقتصععادية واالجتماعيععة للبلععدام العربيععة واشسععلميةي
ية  فعع  ومعع  ثعم هحقيععق مصععلحة الاععرد والمجتمععا وا مععة اشسععلم يأساسععية للمجتمعععات العربيععة اشسععلميةال عرورية شعععباع لاجععات 

ا  ععي  دوم هعععارف أو ه ععارب  ععي  هلععأل المصععالح    ععه يترععى الجا ععا ا رلقعع  فعع  االعتبععار ويجمعع اعع  الوقعع  با سععجاا كامععل و 
كما أ عه ال يهعدا فقع   لع  هعوفير المت لبعات الد يويعة ول ع  أي عا  لع  الجع اء  ياالجتماع  االعا د االجتماع  و االقتصادي  ي الهدف

 فهو هبرع ف  الحياة كالهبة والصدقة ا تغاء مرااة م وطلبا لمغارهه ف  ا ررةي يا رروي 

 :(اهمريكية ات المتحدة)تجربة الوالي تطبيق غربي لنظام الوقف اإلسالمي -4
وهعععته    بمعععتل ملحعععوع فععع  معمعععم العععدو  الرأسعععمالية المت عععورة  م تعععىا النمعععاط الخيعععري ال عععوع  أاعععحي يتععععا م دور  

مليعار دوالر وهسعاتم  314لعربح أكثعر مع  لالهادفة فقد  لع فيها درل المنممات غير  يالواليات المتحدة ا مريتية ف  المقدمة
% مع  المستمعايات 51مليعوم ععخ   وهملعأل  9.3لقوم  ا مريت   ولجم عماله مو اة هاعوق % م  الدرل ا6.8بحوال  

% معع  59عععتل  كمععا % معع  المععدارس  24% معع  المعاتععد والجامعععات  وهت اععل  ععع 49% معع  العيععادات  32ا مريتيععة  و 
فاعع   ياالقتصععاديات المتقدمععة وهعع داد أتميععة الق ععاع الت ععافل  الخيععري االق ععاع الثالععا  فعع  يم سسععات الخععدمات االجتماعيععة

االقتصاد ا مريت  ه داد أتميته ف  معمم ا  مع ة الخدميعة الهامعة مثعل الخعدمات الصعحية والتعليميعة واالجتماعيعة والمد يعة 
 وغيرتا م  الخدمات ا ررى المتنوعة كما تو مبي  ف  الجدو  التال  

 (1جدول رقم )
 نصيب القطاع الثالث ضمن قطاع الردمات

 النسبة % دماتالر
 %56 الخدمات الصحية

 %26 مععردمات التعلي
 %12 الخدمات االجتماعية

 %4 ةععردمات مد ي
 %4 ردمات متنوعة

 ي 43  ، المعامر دار الا ر اشسلم   ه ور    دارهه  هنميتهي  ي وت   الوقف  2000ا قحفأ و دي منىر  المصدر 

تعى  التبرعععات % مع  ا سععر ا مريتيعة هععدفا 84أم و فرديعة  هبرعععات مريتيععة تع  % معع  التبرععات ا 73ه كعد اشلصعاءات أم و 
عبعععد م  ا وقايعععة  وتععع   اععع   سعععبة زكعععاة ععععروف التجعععارة% مععع  العععدرل علعععي مسعععتوى ا سعععرة لعععدعم ممعععروعات 2.5المقعععدرة بحعععوال  

عععتععع  ثالعععا فععع  االقتصعععاديات المتقدمعععة ااالقتصعععاد ا مريفعععإذا كعععام تعععىا دور الق عععاع الي  2011  ا  والتععع  هلععععا فيهعععا الدولعععة دور  ا  موذج 
  فععإم ا مععر يعععد اععرورة  سععتراهيجية للقتصععاديات اشسععلمية التعع  هعععا   معع  أعععتا  معع  الاقععر والحرمععام والب الععة  والتخلععف امحوري عع

   اليعة أرعرىي كمعا االجتماع  واالقتصعادي والثقعاف  مع   اليعة  ويت عاء  فع  معممهعا العدور الحتعوم  الاععا  فع  دععم االقتصعاد مع
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 ي  1او ات النماا المال  اشسلم م  مت ا  ر يس اأ ها ت  ا ولي  ت بيق هلأل ا  م ة الخيرية الوقاية الت  هعتبر متو   

 دور المؤسسات الوقفية في تنمية ممتلكات القطاع الوقفي التكافلي:  -5
ح ععاري والحعع  اش سععا   والبعععد العقا ععدي بمععا يمتعع  معع  رععل  الوقععف هوسععيا قاعدهععه الماديععة ععع  طريععق هنميععة الععوع  ال
الوقايعة لمعوارد لم يعد مع  االسعتثمارات ه  ويحدث يساعد علي زيادة التدفقات النقدية والمساعدات المادية ف  ذلأل الق اع في داد لجم

تنععاا مععوارد و  ي ت1422المالععأل  ا مناسععبة فعع  النمععاا االقتصععادي اشسععلم وهعبمتهععا ععع  طريععق مععيع اسععتثمار وهو يععف المتالععة 
وتو ذلأل الواعا االسعتغلل  العىي   عم  مع  رللعه اسعتمرار المعوارد ودواا  ابسي    ايستدعي ا مر بعد هعبمتها القياا  تثميرتا هثمير  

مناعتها  أما االستثمار الموسا فهو اال تقا   لي واا   م  م  رلله التو يف ا مثعل والممتع  للمعوارد مع  جهعة  ودواا ه عوير 
ععوزيعع لنوعهععا ولجمهععا وعععروطها القا و يععة والمععرعية فعع   اادة مناعتععه معع  جهععة أرععرىي وهوجععه المععوارد للتخصععي  اععم  كععل قسععم وفق 

 يت 1422البالوث  ا اوء ال واب  الت  ي عها النماا المال  اشسلم 

  ال بقعة الغنيعة  لعي سعا ر ويمت  القو  بإم النمو التراكم  للموارد الوقاية عبر ال م  أدي  لي هحويل دا م للثعروات مع
هععا ال اا يعععة  وهععوفير سعععلا التياجاهفععع  ردمععة ال بقععة الاقيعععرة وهععتمي  فمععات وعععرا ح المجتمعععا  فت و عع  أمععو    تاجيعععة كبيععرة 

ي وتىا الواا مع  جهعة قلع  مع  لعدة التاعاوت  عي  ععرا ح المجتمعا المختلاعة  ومع  جهعة ثا يعة راعف تاعامة هايدوردمات 
علي الحياة االجتماعيعة فع  العدو   ا  الما    لي هوهرات اجتماعية كبيرة  ا مر الىي ا عت   يجا ي  م  لدة الصراع ال بق

 ي اشسلمية الت  قام  ف  الماا   تاعيل النماا الوقا  كج ء م  النماا المال  واالقتصادي اشسلم 
النععوال  اش سععا ية المتعلقععة  تلبيععة تععىا  ولقععد  مععتت عبععر التععاريخ اشسععلم  أمععناا عديععدة معع  ا وقععاا مسعع  معمععم 

ي كمععا سععاتم الق ععاع الععوقا  ا تلعع   2اااللتياجععات ال اا يععة للامععات المحععدودة الععدرلي  ععل ا تقععل  اعهععا  لععي الحيععوام وال بيعععة
االععىري  فعع  زيععادة عوامععل اسععتقرار ا سععرة وهراب هععا  و رسععاء أسعع  الت افععل  ععي  أع ععاءتاي فحععافح علععي عوامععل ولععدهها معع  

  ي1993جمعة  ا ا أل  باعتبارتا الخلية الحيوية ف  الت وي  االجتماع  لامة العربية واشسلميةالت

يت ح لنا ممعا سعبق أم الق عاع العوقا  قعد سعاتم فع  هوسعيا ميعادي  الت افعل االجتمعاع  العىي يمعتل اللبنعة ا ساسعية لتماسعأل 

                                      
دممة، )اا يمع عمن االقتدماديال الةمعيفة التمي تعميا حالمة االاحُما  ( من المتوقع أو يزداد دور القُاع الثالمث فمي االقتدماديال المتق1)

عنمدما ُسم ل عممن  (Eduard Balladur)أدوارد بمالدور  –ارسمبق  –علمى مميمع المسمتويال( ولعممل تدمريي المولير ارول الفراسممي 

الدولمة فمي التلفمل بلمل  ، قمال بمالحرف الواحمد، معبمرا عمن عجمز1993المشردين الذين قةوا من شدة البرد في شموارع بماريف فمي 

المشاكل االمتماعية: "ِو التةامن الُبيعي بين الناس يجُّ أو يغلُّ على تمدخل الدولمة". ولتيكيمد المدور اللبيمر المنت مر ممن القُماع 

هميمن حال لالختالالل التي أفرل ما وال يمزال الن مام الليبرالمي الم Rifkin Jeremyالثالث، فال يرى اللاتُّ ارمريلي ميريمي ريفلن 

على مع م دول العالم ِال بتشجيع التةامن بين الناس وِعادة االعتبار للقُاع الثالمث بمما يةممن التلافمل بةمحايا البُالمة والمهمشمين 

من أفراد المجتمع، راه ال الدولة وال القُاع الُاص قادرين على تقديم حلول لإلفرالال الُُيمرة الناشم ة عمن المحماوالل المسمتميتة 

مليموو ممن موا نيمه المذين يعيشموو دوو حمد الفقمر حسمُّ  35" العالم على النمط ارمريلي الذي فشل بالتلفل بما ال يقل عمن لـ "لبرلة

 تدنيف المن مال العالمية. اا ر: أبحاث المؤتمر العلمي الثالث لالقتداد اإلسالمي، مامعة أم القرى.  

ق ال تحدر أاواعهما ومدمارفها للثرتهما: فمنهما علمى العمامزين ( يقول ابن بُو ة عن وصف أوقاف دمشق "واروقاف بدمش2)

عن الحج يعُيها من يحج عن الرمل منهم كفايته، ومنها أوقماف تجهيمز البنمال ِلمى ألوامهمم، و من اللمواتي ال قمدرة ر لهمن 

و ويتزودوو لبالد م، ، ومنها أوقاف ربناء السبيل، يعُوو منها ما ييكلوو ويلبسوىعلى تجهيز ن ومنها أوقاف لفلاك ارسر

ومنها أوقاف على تعديل الُرق ورصفها ومنها أوقاف سوى ذلع من أفعمال الُيمر"، ورير ما ممن أامواع اروقماف التمي تمدل 

 (.664على أعلى درمال التعاوو االمتماعي ذو اربعاد االقتدادية )صالي صالحي، مرمع سبق ذكره، ص 
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والتقععدا المجتمععع ي فقععد عععتل  المععوارد الوقايععة الت افليععة التعع   المجتمععا  واععمام االسععتقرار االجتمععاع   الععىي يسععاعد علععي الت ععور
هنمععو باسععتمرار ألععد الخصععا   المميعع ة للمجتمعععات اشسععلمية فعع  فتععرة ارهباطهععا بخصا صععها الح ععاريةي وكلمععا ه ععورت الجوا ععا 

 قرار االقتصاديي العقا دية وا رلقية كلما ه ور دور م سسة ا وقاا ف  هحقيق الت افل االجتماع  وامام االست

وبالنمر  لي الممتلت االقتصادية الت  هععا   منهعا االقتصعاديات اشسعلمية والعربيعة فعإم ا معر يسعتدع   قامعة م سسعة 
وقايعة عربيععة لتسععاتم فعع  التوا هعا والتخايععف منهععاي ورغععم أم  قامعة تععى  الم سسععة ينبغعع  أم ه عوم معع  و ععا ف الجامعععة العربيععة  

ينهععا وبعي  اسععتقللية هلعأل الم سسععة فع  ممارسععة معلليتها الو ا ايععة المعرعية  والتعع  ه تسعا أتميععة بالغععة فإ عه ال يجععا الخلع   
ف  المجتمعات العربية واشسلمية الحديثةي ولهىا يجا  عادة الهيتلة التنميميعة الللقعة علعي المسعتوى المركع ي والتع  همتعد  لعي 

غعععا م  ا وه املهعععا معععا منمومعععة الم سسعععات االقتصعععادية والماليعععة اشسعععلمية المسعععتويات العربيعععة والوطنيعععة  ومععع  رعععل  هااعلهعععا
 ي  1998

لنعا أتميعة الق عاع العوقا  فع  المجتمعا اشسعلم  والعربع  عبعر هاريخعه ال ويعل  ليعا ه عور بمعتل كبيعر رعل   هبعي  وقد
 يعة والار سعية وغيرتعا  لعي هع يعل ومصعادرة العهد العثما   فممل  موارد  ميادي  كثيعرةي ول ع  أدت السعي رة االسعتعمارية اش جلي

وبععد االسعتقل  ععهدت مراللعه ا ولعي اسعتمرار هعدتور ا وقعاا فع  كثيعر مع  العدو  العربيعة  ملا الوقاية واالسعتيلء عليهعايا 
توى واععياع ال ثيععر ممعععا بقععي منهعععاي ول عع  السعععنوات ا ريععرة قعععد عععهدت  عععادة االعتبعععار لهععىا الق عععاع ا ساسعع  سعععواء علععي مسععع

التمعريعات والقعوا ي  أو علعي مسعتوى التسععيير اشداري والمعال   أو علعي مسعتوى  لصعاء ا مععلا الوقايعة الموجعودة والبحعا ععع  
هلأل ال ا عة والماقودة  ا مر الىي هجلي ف  ه ورتا وارهااع درجة االتتماا  ها  ول نها مازال  دوم لجعم و متا يعات االقتصعاد 

ارورة االرهقاء  ها علي المستوى الم سس  م  رعل    معاء تيمعات مسعتقلة علعي مسعتوى كعل ق عر  العرب  ا مر الىي يت لا
عربعع   وتيمععة مسععتقلة مولععدة علععي مسععتوى العععالم العربعع  كتععل ذات مععلليات واسعععة هقععوا بععإدارة ا مععلا الوقايععة ومععيا تها 

 ي  1422االعا     واستغللها وهنميتها

تعتا  االستثمارات الوقاية م  رل  هرقية الصيغة التقليدية الحديثعة فع   طعار م سسعات كما يستدعي ا مر االرهقاء ب
اسعتثمارية وقايعة متخصصعة يتعوم لهعا دور فع  زيعادة مسعاتمة ا وقعاا العربيعة فع  ه عور االقتصعاد العربع  رامعة فع   عل 

وهقلععععي  مي ا ياههععععا المتعلقععععة بالمععععموم العربيععععة   تاالقتصععععادياتععععى  المرللععععة التعععع  همععععهد هحجيمععععا مت ايععععدا لععععدور الدولععععة فعععع  
االجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة  والقاعدة الهيتلية  هح  اغ  المروا الدارلية المتتزمة والتحوالت 

 اوا يلععا دور  وبالتال  فإم الق اع العوقا  سع ية واالقتصادية الدولية ال النةيالدولية بممروطياهها والت اماهها وا زمات المال
يقل  االرتلالت الناهجة ع  هحجيم دور الدولة ويعوف ما هرها علي ا زمات ومنها ا زمة المالية العالمية ا ريعرة  اتام  

 العربيةي  تاالقتصاديام  هتثيرات سلبية علي معمم 

 :الكلية للوقفاالقتصادية اآلثار  -6
دي سسععة معع  م سسععات النمععاا المععال   ععل والنمععاا االقتصععام سسععة الوقععف ليسعع  م سسععة اجتماعيععة فقعع   و  مععا تعع  م  

كثيعر كمعا أ هعا هحمعل  يف  هحقيق التنميعة االقتصعادية للمجتمععات اشسعلمية اشسلم  كتل  ليا لها أبعاد اقتصادية ولها دور
   االسععتثمار ار ال لععكثيععر معع  المتغيععرات االقتصععادية ال ليععة مثععل  االسععتهلا ال لعع   االدرععمعع  التععتثيرات االقتصععادية وهحععرا 

اش اعاق ال لع   معامعل رأس المعا    ة  م عاعاGDPشللل   االستثمار الصاف   الناه  المحل  اشجمال القوم   االستثمار ا
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 الخي الناه  االمعجل   هراكم رأس الما   معد  دورام النقود  عرف النقود  ال لا ال ل   والعرف ال ل ييي

ية  وبارتصار كياية هتثير م سسعة الوقعف الموجعودة فع  النمعاا االقتصعادي اشسعلم  وسوا  واح ف  الس ور التال
وذلعأل علع  النحعو والق اععات االقتصعادية عل  التنمية االقتصادية مع  رعل  هتثيرتعا علع  أتعم المتغيعرات االقتصعادية ال ليعة 

 التال  

 الوقف واالتفاق االستهالكي: -6-1
سععواء كا عع  عقععارات أو منقععوالت لخدمععة أغععراف معينععة  لععىلأل فععإم رمععد هلععأل  لمععا كععام الوقععف تععو  بسععاطة رمععد ا مععوا 

وبنمعو   اعاق هلعأل الامعات  ينمعو ويع داد اش اعاق  يا وقاا لصالح فمات معينة هجعل اش ااق االستهلك  لتلأل الامات ي داد وينمعو
الت  يرهاعا عنعدتا  اقيرةعدمة وفماهه الم  المجتما ال طبقاتقف ف  معممه يخص  لصالح االستهلك  للمجتما  رامة وأم الو 

الميععل الحععدي للسععتهلا  ممععا يععدعم فعع  النهايععة اش اععاق االسععتهلك  القععوم  ويقلععل الركععود االقتصععادي بمععا يحققععه معع  هحريععأل 
لل لا عل  بعض السلا والخدمات ف  المجتما  وم  ثعم يتحقعق اال تععا  االقتصعادي وهعدور عجلعة النمعو االقتصعادي محركعة 

ها جنبا  ل  جنا عجلة النمو االجتماع  ف  الدو  العربية واشسلمية السيما فع   عل ا زمعات الماليعة العالميعة والتع  أثعرت مع
كما أم الوقف يدفا الواقف  لعي  رعراج ي  2000الدسوق   ا ب ريق مباعر وغير مباعر عل  الواا االقتصادي ف  هلأل الدو 

أمعحا ها مع  االكتنعاز أو االسعتهلا ذي العا عد الاعردي والمعنخاض  لعي اش اعاق االسعتهلك  ا موا  الموقوفة ال ا دة ع  كاايعة 
 اسعتهلك ييل الثمعرة يترهعا عليعه   اعاق تنوععةي  م لعب  ا معل الموقعوا وهسعذي العا د الجماع  والمرهاعا وفع  المجعاالت الم

 ي  103  2006اممهور   ي دي  دور   لي زيادة اش ااق ال ل أكبر  

 لوقف واالدخار القومي:ا -6-2
مععوا  فعع  مععورة عقععارات أو منقععوالت ا يعتبععر الوقععف فعع   دايععة   مععا ه عععتل معع  أعععتا  االدرععار ليععا يععتم ادرععار 

ع معع  فععروع معع  النمععاا المععال  اشسععلم  فعع  زيععادة المععدررات اععر كالوقععف لرمعدتا لمصععلحة ا جيععا  المقبلععة  ومعع  ثععم يسععهم 
لوقف الموجودة ف  النماا االقتصادي اشسلم  م  هراكم المدررات والت  ه دي ف  النهاية القومية  وبالتال  هدعم م سسة ا

لعداث هعراكم رأس معال  يصعا فع  النهايعة فع  المقعدرة االقتصعادية لامعة العربيعة وفع  أ مع تها االسعتثمارية  ويرفعا مع    ل  
للمجتمعا العربع   ا  محعدثا  معوا اقتصعاديا واجتماعيعاستهلكها المستقبل   وم  ثم ينم  ال لا ال ل  ويتجاوب الععرف ال لع

ف  م سسات الوقف ف  الدو  اشسلمية ومنها عل  سبيل المثعا   ةالمسلمي  م ما ي كد ذلأل  تو المدررات ال ثيرة والمتراكم
  ي1422فداد  ا ا وقاارتا وزارة يالم سسات الوقاية المصرية الت  هد

 الوقف واالستثمار القومي: -6-3
اسعتثمار فع  أمعو  رأسعمالية   تاجيعة هنعت  المنعافا وهعدر العوا عد  لعي ا تعو  ال هحويعل ا معوا  مع  االسعتهلا الوقف مع

ولعىلأل فعإم  يوهحقق اشيرادات الت  يمت  استهلكها ف  المستقبل سواء كام تىا االستهلا بصورة جماعية أو بصورة فرديعة
ار معا  وم  ثعم يع داد االسعتثمار ال لع  وهع داد ثعروة المجتمعا و  تاجيتعه  الوقف ما تو  ال عملية هجما  ي  االدرار واالستثم

مثعل مناععة   وم  ثم هرهاعا الرفاتيعة ويع داد النمعو االقتصعادي واالجتمعاع  بسعبا المنعافا المتولعدة مع  اسعتثمار أمعوا  الوقعف
 لميى ف  المدرسةيأو متام مقعد الت  ومناعة متام سرير المريض ف  المستما   متام الصلة ف  المسجد

أغعراف الوقععفي  يكمعا أم تعى  الثعروة الموقوفععة يمتع  أم هنعت  أي سععلا أو رعدمات هبعاع للمسععتهل ي  وهعوزع عوا عدتا الصععافية علع
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 م وجعود الوقععف كم سسععة اقتصعادية ه ععم  اسععتمرار االسعتثمار للمسععتقبل والتععراكم للثععروة اش تاجيعة معع  أجععل ا جيعا  القادمععة بمععا يحقععق 
لعي االسعتثمار المعال  وال يقتصر ذلأل علي االسعتثمار العينع  فقع    عل مع  الممتع  أم يتععدا    يSustainableتنمية المستدامة ماهوا ال

فع  النمعاا االقتصعادي  ا سعلمية وغيرتعا مع  معيع االسعتثمار المبالعة ععرع  مثل   ماء معناديق اسعتثمارية وأسعهم وودا عا فع  مصعارا 
 ي 1422  العبد الل يفا أ جح ه بيقاهه متمثلة ف  النماا الوقا  اشسلم اشسلم   وف  والدة م  أتم و 

أم التوسا ف  المماريا الوقاية ينعت  ف  م يد م  االستثمارات ذات العا د المتنوع ف  ا جعل ال ويعل ومع  ثعم زيعادة 
ي  االسعتثماري والتعراكم الرأسعمال  فع   لداث قدر كبيعر مع  الت عو بالتال  اش ااق االستثماري بمختلف مور  العينية والنقدية  

لقد أثبت  التجارب التاريخية أم معمم التقلبات ف  مستوى العدرل والتمعغيل ه عوم بسعبا التقلبعات فع  و  االقتصاد اشسلم ي
ير  علي اش ااق االستثماري وبالتال  علي ال لا ال ل  فع  ا جعل القصع ااش ااق االستثماري  وم  ثم ينعت  الوقف  يجا ي  

 علععي الععدرل والتمععغيل وهععوفير فععر، عمععل وهقليععل مععدة الركععود االقتصععادي فعع  ا جععل ال ويععل اأم يعع ثر  يجا ي عع يلععب ثععم مععا 
  ي 222-220اسليمام وقنديل  دي ت  

كما يتمي  اش ااق االسعتثماري المتولعد مع  الوقعف بارهاعاع مععدالت اش تاجيعة الحديعة االجتماعيعة بسعبا هخصيصعه فع  
الاقعراء لتععتتيلهم  رالتع  هحقعق التنميعة البمععرية السعيما عنعد التوسعا فعع  الوقعف لصعالح طعلب العلععم وهعدريا كعواد الممعروعات

 ي(UNDP, 1994)   سواق العمل  واش ااق علي المراي وهوفير الرعاية الصحية لهم

 اهثر المضاعف للوقف على الدخل القومي:  -6-4
اسعتثمار  ومعع  ثعم عوا عد هعدعم مع  االسعتهلا فع  اعوء الميعل الحععدي ذكر عا أم الوقعف تعو بمثابعة ادرعار يتحعو   لعي 

لدى الامات المستحقة للعوا د الوقاية  وم  ثم  وبلغعة االقتصعاد ال لع   يمتع  أم يتعوم للوقعف أثعر  ل  للستهلا المت ايد أم
كمعا أم تنعاا م ايعا اقتصعادية ذلأل ا ثر علي مقدار الميل الحدي للستهلاي  ا يجا   م اعف علي الدرل القوم   متوقا  

كبيعععرة هترهعععا علعععي هعععراكم االسعععتثمارات الوقايعععة عبعععر ا جيعععا   هلعععأل الم ايعععا المتولعععدة مععع  االرهاعععاع ال بيعععر فععع  القعععيم السعععوقية 
للممتل ات الوقاية ع  القيمة الدفترية لها  السيما ما درعو  القعرم الحعادي والعمعري  وارهاعاع مععدالت النمعو السعتا   والنمعو 

ععاال علععي الممتل ععات عامععة والممتل ععات الوقايععة رامععة  فعع ادت قيمتهععا زيععادة كبيععرة   م  امت ايععد   اعععتل طلب ععممععا  اقتصععادي مع 
سواء كا   مساك  أو أراا   امعمم ا وقاا المتراكمة عبر ا جيا  أمبح  ا م هتواجد ف  أف ل ا ماك  وأعلتا سعر  

 يزراعية أو محلت هجارية

تها قيموبالتال  ارهاع    مات ا اعاا ع  قيمتها ا ولية عند   ما هامقيم ا وقاا عمرات  ل ربما وم  ثم ارهاع  
االقتصععادية ممععا اععاعف معع  ا تميععة االقتصععادية والععدور التنمععوي للوقععف كم سسععة اقتصععادية ا اععرد  هععا  تاعوا ععداش تاجيععة و 

 ي  2000اا ر اؤوط   واشسلميةة النماا االقتصادي اشسلم  واجا الت بيق ف  البلد العربي

معع  هععدتور فعع   ا م الت ععورات االقتصععادية واالجتماعيععة الحادثععة فعع  المجتمعععات العربيععة واشسععلمية ومععا هرهععا عليهعع
عع يحععتم علععي م سسععة  –  كععىلأل اوالحعع –  أمععبح ا مععر االرفاتيععة االقتصععادية وهععد   فعع  مسععتويات الرفاتيععة االجتماعيععة أي  

 دورتا التعاريخ  وأم هقعوا  عدعم عمليعات التنميعة فع  اعوء الجمعا  عي  ا تعداا االقتصعادية واالجتماعيعة الوقف أم ه  لا 
 ي  1997  العياع امهدي و  ل وربما السياسية والبيمية  وم  ثم يتم هعميم المتاسا م  االستثمارات الوقاية

ا المت ايعد با وقعاا الموجعودة ومنعا التعدتور  م هنام  المتاسعا التع  يمتع  أم هتولعد مع  الوقعف هبعرر اعرورة االتتمعا
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المسععتمر فعع  بع ععها   ععل ومحاولععة اسععترداد مععا فقععد منهععا فعع  كثيععر معع  الععبلد اشسععلمية وغيععر اشسععلمية  والتعع  هقععدر فعع  
العصر الحديا بممات المليعارات مع  العدوالرات  والتع  تع  لعق لامعة وفع   اع  الوقع  واجعا عليهعا أم هعنهض  رعى ذلعأل 

ما  متا ية التعديل الىي يرفعا مع  معردود الوقعف  يوهحافح عليه وهعمم م  المنافا والمتاسا الت  يمت  أم هتولد منه الحق
 االقتصادي واالجتماع  وف   ا  الوق  ال يتعارف ما عروط واواب  الوقف والواقاي ي 

 تأثير الوقف على العرض الكلي والطلب الكلي: -6-5
وقععاا فعع  الععدو  العربيععة يحععدث لركععة هواز يععة  يجا يععة  ععي  كععل معع  العععرف ال لعع  وال لععا يمتعع  القععو  بععتم هنععام  ق ععاع ا 

ال ل   ليا كلما ه ورت العوا د الت  هحققها الم سسات الوقاية هنام  القدرات المعرا ية وأدت  لعي زيعادة ال لعا ال لع  العىي يسعاتم 
 ي  الععرف وال لعا ال لع  ويحقعق  اقتصادي لي  لداث هوازم ي دي تىا ف  النهاية وس ينمي  العرف ال ل  للسلا والخدماتف  ه

السعيما عنعدما هنتمعر   ف  ا سععار ويقلعل الركعود االقتصعادي  ومعا يترهعا عليعه مع  هقليعل ا تمعار الب العة فع  العبلد العربيعة ااستقرار  
  ي (Young & Steinberg, 1999) 2008أزمة سبتمبر  تثر  ها الدو  العربية مثلأزمات مالية هت اعالمي  

تىا  وه م  الحركية اشيجا ية ف  وجود هيار متدفق م  الدرو  م  الامات الغنية  لي الامعات ا كثعر لرما عا ل عمام لعد 
ال اايععة بصععيع وأعععتا  متعععددةي وال عععأل بععتم ذلععأل الععدرل الموجععه لم سسععات ا وقععاا  بقععدر مععا يسععاتم فعع  هخاععيض االسععتهلا 

 ه يساتم ف  زيادة القدرة المرا ية  وبالتال  ال لا الاعا  للعاملي  بق اع الوقعف  وللامعات العديمعة الترف  لدي ال بقات الغنية فإ
العدرل أو المحععدودة المععوارد  وكععل ذلععأل يع ثر بمععتل  يجععا   علععي المعععروف معع  السعلا والخععدمات  وبالتععال  زيععادة عوا ععد وأربععاح 

 ي  1993 رز ج   ا رواج اقتصاديالم سسات االقتصادية و عادهها لإل تاج وم  ثم ألداث 
وكلمعععا هعععم هخصعععي  جععع ء مععع  معععدررات ا فعععراد لا مععع ة والمجعععاالت الوقايعععة التععع  هسعععهم فععع  ه عععوير االسعععتثمار 
االجتمععععاع  معععع  مصععععادر ماليععععة ارتياريععععة غيععععر رسععععمية  فسععععي داد االدرععععار االجتمععععاع  الت ععععافل   ويرهاععععا االسععععتثمار 

 يجا ية ف  ارهباطهما  ت ور النماط االقتصادي  وف  هقليصهما للت اليف العامةاالجتماع  الت افل  ويحدثام هتثيرات  
مماريا   تاج السلا والخدمات العامةي فتحدث لركة  وعيعة هتعلعق باالدرعار واالسعتثمار الت  هتحملها الدولة ف   قامة 

ق فجوة الموارد المحليعة سعواء علعي ال ليي  لصالح الق اع الوقا   وم  ثم يحدث هوازم  ي  االدرار واالستثمار وهنغل
  ي1993كما   ا مستوى كل دولة م  الدو  العربية أو علي المستوى العرب  كتل

 على الموازنة:الوقف  تأثير -6-6
ولععةي فمعع  جا ععا الناقععات العامععة يسععهم هم فعع  التععتثير اشيجععا   علععي المي ا يععة العامععة للد م ه ععور و مععو الق ععاع الععوقا  يسعع

عامعععة المرهب عععة صصعععة لا مععع ة الوقايعععة التععع  هنعععت  سعععلا ورعععدمات اعععاق الععععاا بمقعععدار المعععوارد الوقايعععة المخراعععض اش الوقعععف فععع  
ويتعوم التخاعيض بقعدر لجعم المعوارد الوقايعة عبعر امتعدادتا ال معا    ا معر العىي يمتع   االجتماعيعة والرعايعة اش سعا يةي بالمساعدات

هم  عدور  فع  التعتثير طريعق ه عوير ق عاع الوقعف  العىي يسع عع  هعاالناس ف  همويلالدولة م  هرعيد الناقات العامة م  مدرل  عراا 
النععوع  اشيجععا   علععي مسععتوى اشيععرادات العامععة   تقلععي  المععوارد الموجهععة لتمويععل بعععض المجععاالت التعع  همعع   قامتهععا ععع  طريععق 

وبالتعال  الترععيد مع  لجعم الدولعة العىي كلمعا م سسة ا وقاا ورامة اشيرادات المتعلقة بال را ا والقعروف والتمويعل الت عخم   
  ي649  2006امالح    ازداد ارهاع  ه الياه وا تقل عب   وثقله  لي االقتصاد القوم  كتل



 2013( حزيران) يونيو -1ع ،33مج لإلدارة، العربية المجلة

-209- 

 تأثير الوقف على توزيع الدخل: -6-7
رار ال يقتصر دور الموارد الوقاية فق  ف  اب  المواز ة العامة  وهحقيق التوازم  ي  العرف وال لا  وهحقيعق االسعتق

االقتصععادي فعع  جوا بععه المختلاععة  ودعععم عمليععات اش تععاج واالسععتثمار وهعبمععة المععدررات  ول عع  أي ععا يسععهم فعع   عععادة هوزيععا 
الدرو  والثروات ب ريقة هحقق العدالة ف  هوزيعها وهقلل التااوت ال بير ف  هوزيا الثروات علي المستوى العرب  كتل وعلعي 

 ي http://www.arablawinfo.com,(25/11/2010): 6-7ا مستوى كل ق ر عرب  علي لدة

لمصعادر   ععاد  للثعروات والعدرو  سعواء علعي مسعتوى التوزيعا ا ولعيه فإم هنمية الموارد الوقاية هسهم بمتل فععا  فع  هوزيعا وعل
تحقعق جع ءا منهعا م  لعي ا معلا الوقايعة  أو علعي مسعتوى هوزيعا عوا عد عوامعل اش تعاج ليعا يصعبح الثعروةالثروة ليا يتحعو  جع ء مع  

أو علععي مسععتوى التوزيععا التععواز   ليععا يععتم هحويععل جعع ء معع  عوا ععد عوامععل اش تععاج المتحققععة لت ععوي   علععي مسععتوى الم سسععات الوقايععةي
 علعي لركعة النمعاط االقتصعادي   عه يقلعل اكل ذلأل يع ثر  يجا ي ع تا علي الجهات والامات المستحقةيالموارد الوقاية وهوزيا منافعه وعوا د

المصعري  د (  م  التركي  السلب  للثروات وبالتال  هصبح الم سسات الوقاية  لية مع   ليعات  ععادة هوزيعا الثعروات والعدرو  فع  االقتصعاد
فعع   هم بمععتل أسععاسي  م هاعيععل م سسععات الوقععف يترهععا عليععه أم يصععبح تنععاا ق ععاع معع  أكثععر ق اعععات االقتصععاد الععوطن  يسععي ت 

ما  الىي  هعج  مواردتم الىاهية عع  هعوفير مت لبعاههمي  عل أم م سسعة الوقعف لعم ه ع  فع  كثيعر مع  ا ليعام هلبية التياجات أفراد المجت
الم سسععات سععاتم  فعع  محاربععة  م تععى   ي 1422الصععخيام  ا هميعع  فعع  اال تاععاع بسععلعها ورععدماهها  ععي  المنتاعععي  علععي أسععاس درععولهم

كا عع  منععى  مععتهها م سسععة فعع  مواجهععة الاقععر والتععواء أثععار  الخ يععرة علععي و علععي مسععتوى ا سععرة وعلععي مسععتوى المجتمععا كتععلي الاقععر 
 ي  651-649  2006مالح   االمجتما العرب  واشسلم  

والثعروة  عي  ا غنيعاء  فع   ععادة هوزيعا العدرل اكبيعر   ايدرل الوقف ام  الوسا ل االرتيارية الت  م  الممت  أم هسهم  سعهام  
عربع  واشسععلم ي لقعد أكعدت الت بيقعات العمليعة علعي مععر العصعور  جعاح تعى  ا داة فع  هحقيععق والاقعراء مع  أ نعاء المجتمعا ال

ا غعععراف االقتصعععادية واالجتماعيعععة الخامعععة  هعععاي ويعععدرل الوقعععف الخيعععري اعععم  الصعععدقات ول نعععه يتميععع  عنهعععا بت عععه ممتعععد 
 ي ت1427  عبد الرازق ا ومستمر  أي مدقة جارية وبالتال  يستايد منها المجتما علي مر العصور وا زمام

 م ما ي كد علي وجود تىا النماا وهمجيا اشسلا العمل به تو قو  الرسو  ملي م عليعه وسعلم   ذا معات ا ع   دا 
الحعديا علعي الترغيعا فع  هقعديم   وي كعد  ا ق ا عمله  ال م  ثلث  مدقة جاريعة أو علعم ينتاعا بعه أو ولعد معالح يعدعو لعه

 ي  1422  الخ ياا اعها وم  ثم استمرار ثوا ها لصالبها لتي بعد موهه و ء أثرتا مدقات جارية  مر ا لبقا

عا معع  أرف  وفيمعا يتعلعق  ت بيقعات هلعأل ا داة فع  عصععر الصعحابة   جعد أم سعيد ا عمعر  عع  الخ عاب قعد أمعاب أرا 
عا بخيبعر لعم أمعا معاال  قع  أ اع  عنعدى منهعا فمعا هعتمر    ف قعا  لعه الرسعو  معلي م ريبر  فقا  يا رسو  م أمعب  أرا 

عليعه وسعلم    م ععم  لبسع  أمعلها وهصعدق   هعا  فتصعدق  هععا عمعر علعي أال هبعاع وال هوتعا وال هعورث ويتعوم  اعهعا فعع  
الاقعراء وذوى القربعي والرقععاب وا ع  السععبيل ال جنعاح علعي معع  وليهعا أم يتكععل منهعا بعالمعروا وي عععم غيعر متمععو   وفع  لاععح 

   دي ت  يال بيرا غير متتثل ماال  

ولقععد هععم التوسععا فعع  الوقععف بعععد ذلععأل فعع  العصععور اشسععلمية المتتاليععة بحيععا أمععبح تععىا النمععاا رمعع  ا معع  رمععوز البععر 
والخير الت  همي   ها النماا االقتصادي اشسلم  علي مر العصور  والىي ي كد أمالة عواطف البر وعمق مععا   الخيعر 

 ف   اوس المسلمي ي 
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وقععف يقععدا ردماهععه فعع   عا ععة الاقععراء والمحتععاجي   يقدمععه ا غنيععاء والميسععوري  معع  أ نععاء المجتمععا ولقععد اسععتمر  مععاا ال
ا فع  كعل  العرب  واشسلم  وم  ثم ه يق الاوارق يبنهما ويعم الخير والبر الجميا ولتي العصور الحديثة  فقد أمبح ممتعد 

قععاا معع  السعععة والاخامععة والتنععوع بحيععا مععارت معجعع ة للنمععاا ولقععد كا عع  تععى  ا و  الععبلد اشسععلمية العربيععة وغيععر العربيععةي
االقتصادي اشسلم   كما كا ع  تنعاا مع  الوثعا ق التع  لامهعا لنعا التعاريخ معا ي كعد علعي االتتمعاا  هعىا النمعاا لمعا لعه مع  

 أتمية ف   ناء المجتما اشسلم  وهوفير التياجات الاقراء والمحتاجي  م  أ نا هي 

 ة القطاع الزراعي: اهثر على تنمي -6-8
يوجد ف  كثير م  البلد اشسلمية منى القعدا االهجعا   حعو وقعف ا رااع  وا طيعام ال راعيعة ليعتم   اعاق عا عدتا فع  كافعة 
أوجه البر والخير لبناء المجتما وهنميته  وم  ثم ينمو الق اع ال راع  ويسهم ف  دعم االقتصاد القوم   السيما فع  هلعأل العدو  

د اقتصادتا علي اش تاج ال راع ي كما أم الق اع ال راعع  تعو العىي يعوفر المعواد الغىا يعة وكثيعر مع  السعلا ال عرورية الت  يعتم
 ي  322  2001ا    قدامة   ف ل  ع   مداد  للق اع الصناع  بما يت لبه م  مدرلت العملية اش تاجية

 اهثر على تنمية القطاع الصناعي:  -6-9
مية وه وير الق اع ال راع   يسهم كعىلأل فع  هنميعة وه عوير الق عاع الصعناع  وذلعأل عع  طريعق وكما يسهم الوقف ف  هن

ا وقاا الت  هرمد علي ذلعأل الق عاع ويخصع  معا هحتعاج  ليعه مع  المعواد الخعاا والقعوى العاملعة والمعدرلت والسعلا الوسعي ةي 
ناسععا للعمالععة شكسععا ها المهععارات الانيععة والخبععرات كمععا يمتعع  هخصععي  ريععا ا وقععاا فعع  هععوفير التععدريا والتعلععيم والتتتيععل الم

 ي  78-75  1990االعي    اشدارية وبالمتل الىي يسهم ف  رفا كااءههم اش تاجية  وزيادة   تاجيتهم الصناعية

 اهثر على تنمية قطاع التجارة:  -6-10
  الععدارل  والخععارج ي ليععا يقععوا الوقععف  ععدور  يجععا   فعع  دعععم وهمععجيا ورفععا كاععاءة الق ععاع التجععاري وأ معع ة التبععاد

يمتععع  للوقعععف أم يسعععهم فععع   يجعععاد وهعععوفير ا سعععواق الدارليعععة والخارجيعععة وذلعععأل مععع  ليعععا ا معععاك  والب عععا ا لتلعععأل ا سعععواق 
كمععا يسععهم الوقععف فعع   وبالمععتل الععىي يسععهل معع  هقا ععل جععا ب  العععرف وال لععا االمنتجععي  والمسععتهل ي   فعع  هلععأل ا سععواقي

اج وفععق مت لبععات هلععأل ا سععواق مععا هحععديثها وه ويرتععا باسععتمرار لتتواكععا مععا طمولععات هععوفير وهمععجيا مجععاالت اش تعع
الوقعف اشسعلم  كجع ء مع  النمعاا االقتصعادي  –والزا  يعمعل  –وه لعات كل مع  المنتجعي  والمسعتهل ي ي لقعد عمعل 

سععواق  مععا هععوفير الخععدمات اشسععلم  علععي هععوفير البنيععة التحتيععة والم سسععات الداعمععة اللزمععة شقامععة هلععأل المنافععى وا 
الداعمة والتسهيلت اللزمة لها مثل  قامة الدكاكي  والحوا يع  للتجعار مع  كعل معنف معا هعوفير مصعادر الميعا  سعواء 

 ي  102-100  2006  ممهورا لإل سام أو للحيوام وذلأل علي ال رق التجارية الهامة

 ل هعدا   لي دعم أ م ة التجارة الخارجيعة مع  رعل  الوقعف  ولم يقتصر دور ا وقاا علي دعم أ م ة التجارة الدارلية 
علععي  نععاء و قامععة الوكالععة والخا ععات والحوا يعع   ف ععل  ععع  هسععهيل  قععل الب ععا ا علععي سععا  مملوكععة لاوقععاا أو موقوفععة لنمععاط 

دور فعع  دعععم العلقععات  النقععل عبععر البحععري  ا لمععر والمتوسعع   لععي  ععلد الحجععاز والج يععرة العربيععة  وبععلد المععاا  ممععا كععام لععه
التجارية الدولية  ي  الدو  العربية واشسلميةي كما هم اسعتخداا الوقعف فع  دععم و قامعة الانعارات البحريعة التع  همعتل  قعاط  رععاد 

  ي 123-121  1993 محمد ا للسا  البحرية الت  هنقل التجار الخارجية
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 أثر الوقف في تنمية قطاع الردمات والبنية اهساسية:  -6-11
لععم يقتصععر دور الوقععف التنمععوي علععي دعععم ا  معع ة ال راعيععة والصععناعية والتجاريععة فقعع    ععل هعععدا   لععي دعععم أ معع ة 
ورععدمات البنيععة التحتيععة  ليععا  مععتت العديععد معع  ا وقععاا بغععرف  مععلح ال ععرق و قامععة القنععاطر وهمععييد الجسععور  ومعع  ثععم 

لم اشسععلم  مععا بع ععها الععبعضي كمععا هععم   مععاء الخا ععات شيععواء  قامععة عععبتة معع  ال ععرق الواسعععة والمعبععدة لععرب  أجعع اء العععا
 المسافري  م  الاقراء والتجار وهوفير سبل الرالة لهم سواء ف  هرلالهم أو ف   قامتهم دوم مقا لي

ف ععل  عمععا سععبق  قععاا الوقععف  بنععاء ال ععرق وه ويرتععا دارععل المععدم مععا  قامععة السععبل علععي ال ععرق لتععوفير الميععا  العىبععة 
ردة السععيما منععاطق ازدلععاا السععتامي كمععا هععم وقععف و  مععاء ال ثيععر معع  ا بععار فعع  ال ععرق البريععة التعع  هععرب   ععي  المععدم والبععا

الر يسية ف  البلد اشسلميةي لقد جاء ف  بعض لج  ووثا ق الوقف علي سبيل المثعا  والموجعودة ا م فع  المدينعة المنعورة 
ي بععد ما عة متعر مع  كعل الجعا بي  علعي طعو  الخع  مع  اسع نبو  فع  هركيعا أم ا راا  المجاورة لخ  الستأل الحديدية عل

 ي  101-100  2006  ممهورا  لي بغداد ثم المدينة المنورة ف  الحجاز  قد هم وقاها لخدمة تىا المرفق الحيوي 

 أثر الوقف في مواجهة التقلبات االقتصادية:  -6-12
االقتصعادية امع  ركعود وكسعاد وه عخم وغيرتعا  ومع  ثعم زاد دور   الوقعف فع  مواجهعة التقلبعات –والزا  يسهم  –لقد أسهم 

الوااععح كتلععد أدوات النمععاا االقتصععادي اشسععلم  والسياسععة الماليععة واالقتصععادية اشسععلمية فعع  هحقيععق االسععتقرار االقتصععادي 
 الععالم يو تصعاد اشقليمع    عل والمساتمة ف  هخايف لدة التقلبعات االقتصعادية ذات ا ثعار السعلبية علعي االقتصعاد العوطن  واالق

يت عععح ذلعععأل مععع  رعععل  معععا يحققعععه الوقعععف مععع  هجنعععا االقتصعععاد الوقعععوع فععع  دورات ا  ماععععية وركوديعععة وذلعععأل عععع  طريعععق قيامعععه 
 تخايض العوامل الت  هتسبا ف  هلأل التقلبات مثل ا خااف الميل الحدي للسعتهلا  وارهاعاع الميعل الحعدي للدرعار  والرغبعة 

لة النقديععة واللجععوء  لععي االكتنععاز وارهاععاع معععدالت الاا ععدةي ف ععل  ععع  االهجاتععات والتوقعععات التمععاؤمية لرجععا  فعع  ها ععيل السععيو 
   ي1996اعا را   ا عما  والمستثمري   وما يترها علي ذلأل اامحل  النماط االقتصادي وا تمار الموجات الركودية

يتععوافر معععه هحععريم الاا ععدة الربويععة  وفعع   اعع  الوقعع  يعمععل اشسععلم    االقتصععاد م وجععود الوقععف اععم  عنامععر منمومععة 
الوقف جنب ا  لي جنا ما ال كاة ف  هحقيق قدر كبير م  االستقرار االقتصادي ع  طريق  لعداث موجعات رواجيعة  تعتثير  علعي كعل 

الوقايعععة  علعععي ها عععيل  مععع  الميعععو  الحديعععة للسعععتهلا واالدرعععار وهخاعععيض الرغبعععة فععع  االكتنعععاز وهقعععديم اش اعععاق علعععي الممعععروعات
 ي  108-105  2006  ممهورا السيولةي وم  ثم م يد م  دعم ا  م ة اش تاجية واالستثمارية  تمويل الممروعات الوقاية

الوقعف هعتثيرات غيعر مباععرة فع  لمايعة االقتصعاد مع  التقلبعات االقتصعادية عع  طريعق قيامعه يمارس ف ل  عما سبق  
هاعاوت هوزيعا العدرل ر معالح ا غنيعاءي ومع  ثعم هقليعل العدرل لصعالح ال بقعات الاقيعرة وفع  غيع  دور  يجا   ف   ععادة هوزيعا

 ي 2006  عبعد العرازق ا وزيادة ال لا ال ل   وبالتال   لداث رواج اقتصادي ف  جعا ب  ال لعا والععرف ال لع  فع  االقتصعاد
يل السععيولة  ومعع  ثععم يععدعم اهجاتععات هوجيععه رؤوس كمععا أم الوقععف واش اععاق ال ععوع  يحمعع  االقتصععاد معع  مخععاطر االكتنععاز وها عع

ا موا  النقدية والعينية  لعي ا  مع ة االسعتثمارية المختلاعة  ممعا يسعهم فع  هقليعل فعر، لعدوث ا زمعات االقتصعادية التع  هنعت  عع  
أزمععات اقتصععادية  وجععود فععوا ض فعع  المععدررات ه يععد ععع  االسععتثمارات وال هترععى طريقهععا  حععو االسععتثمار والتمععغيلي ومعع  ثععم  لععداث

 والزال   ثارتا مستمرة لتي ا مي  2008كتلأل ا زمة العالمية الحالية الت  ا دلع  ف  سبتمبر م  عاا 
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باشاافة لما سبق  فإم الوقف يسهم ف  هحسي  هوقعات المستثمري  ع  طريق ا تماا لصعو  المنتاععي  مع  المعوارد 
ال ااية الحدية لرأس الما  مما يحا  علي درو  دورة ا عما  ف  أ م ة  الوقاية علي درولهم بصورة منتممةي وم  ثم رفا

استثمارية لديثة وم  ثم  لداث رواج اقتصاديي كما أم وجود ا وقاا ف  مورة عينية  لعي جا عا هوزيعا جع ء مع  عا عدتا 
ية للمسعتايدي  مع  التعدتور فع  علي المنتاعي  ف  مورة عينية  يسهم وبل عأل ف  هحقيق االستقرار النسب  فع  القعوة المعرا 

أوقات الت خم وارهااع المستوى العاا لاسعاري ف ل  ع  أم ثبات  يجارات ا سواق وا راا  والعقعارات الموقوفعة  يترهعا 
 عليه هحقيق االستقرار االقتصادي ومحاربة الت خم وثبات القوة المرا ية للعملت الوطنية دارل الدو  اشسلميةي 

إ ه يمت  القو  أم استمرارية ا عما  الوقايعة وديمومعة هتثيراههعا االقتصعادية لعه أثعر  يجعا   فع  اكتمعا  العدورة النقديعة وأرير ا  ف
باالقتصععادي ومعع  ثععم هقليععل مخععاطر لععدوث ركععود اقتصععادي ممععا يقلععل فعع  فععر،  لععداث هقلبععات اقتصععادية ويقلععل الاجععوة  ععي  الععىروة 

 حيا ه وم السمة االستقرارية ت  المسي رة علي طبيعة النماط االقتصادييوالقاع ف  مرالل الدورة التجارية  ب

 م تععىا البنععد المهععم معع   نععود الخيععر للتخايععف معع  لععدة الاقععر وهععوفير مت لبععات الحيععاة للاقععراء كععام لععه أثععر كبيععر فعع  
قععوة اشيمععام أو اعععاه   المجتمعا العربعع  اشسععلم ي كمععا أم الصععدقات الت وعيعة واش اععاق االرتيععاري   مععا يتوقععف علعي مععدى

فهععو ي يععد   يععادة اشيمععام ويععنق   نقصععا هي ولععىلأل فقععد كا عع  تععى  ا داة فعع  العصععور اشسععلمية ا ولععي هععوفر المععا  الععوفير 
والعا ععد الغ يععر ويسععتايد منععه الاقععراء والمحتععاجي ي  م م سسععة الوقععف والنمععاا الععوقا  اشسععلم  بصععاة عامععة كاععرع معع  فععروع 

ي والمعععال  اشسعععلم   يعتبعععر بحعععق معجععع ة ل عععل أ نعععاء المجتمععععات العربيعععة واشسعععلمية لمعععا لهعععا مععع  أبععععاد النمعععاا االقتصعععاد
 ي  1ا 1977االقرااوي   اقتصادية واجتماعية متنوعة

 تأثير الوقف على الترصيص اهمثل للموارد االقتصادية: -6-13
ة يمت  أم يتحقق  وبالتال  يسهم ف  هحقيق وتنا يمت  القو  أم التخصي  ا مثل واالستغل  ال فء لاموا  الوقاي

التخصعي  ا مثععل وال ععفء للمععوارد االقتصععادية كتعلي  م هحقيععق ذلععأل يتوقععف علعع  مجموععة معع  العنامععر  ويت لععا بعععض 
 االعتبارات العامة والت  يتمثل أتمها ف  ا ه   

الععىي ي ععم  عععدا اععياع بع ععها أو  اععرورة المحافمععة علعع  ا مععوا  الوقايععة الموجععودة بت واعهععا المختلاععة وبالمععتل  -أ
 هلف أج اء منها بمتل أو بآرري 

لا م  أوقاا المسلمي  سواء ف  المجتمعات اشسلمية أو لتي ف  المجتمعات الت  هحولع  أتمية استرداد ما س    -ب
 وف  بعض الواليعات    وأوقاا المسلمي  ف  ا  دل مية مثل أوقاا المسلمي  ف  القدس ل  مجتمعات غير  سل

 -  ومثل أوقاا المسلمي  ف  جمهوريات  سيا اشسعلمية واالهحعاد السعوفيت  السعا ق اأزربيجعاموباالعثما ية ف  أور 
  يالميمام وغيرتا  -أ جوعيا -وزباكستامأ -قيرغراستام -طاجيتستام -هركما ستام -كازكستام

 ا ا منها  ول   ا تم مع  ذلعأل أي عا أم ا مر ال يقف فق  عند مجرد المحافمة عل  هلأل ا وقاا  واسترداد ال  -ج

                                      
ن النفف الُيرة التي تسارع ِلى الُير، والتي تعُى وتبذل أكثمر ممما  مو مفمروي عليهما، ِو اإلسالم دين يدعو بُبيعته ِلى تلوي (1)

تلممع الممنفف التممي تنفممق دوو أو تسمميل، وتنفممق فممي السممراء والةممراء، تنفممق بالليممل والنهممار، تنفممق فممي السممر والعالايممة، افممف تممؤ ر 

ه وتعالى و لبًا لمثوبته و معًا في منتمه واعيممه ولميف اآلخرين عليها ولو كاو بها خداصة، وذلع كله ابتغاء رضواو هللا سبحاا

 ( مشللة الفقر وكيف عالجها اإلسالم، ملتبة و بة، القا رة.1977حبًا لجاه، أو  لبًا لسمعة أو شهرة. اا ر: يوسف القرضاوي )
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تعو هنميععة ا معوا  الوقايععة ولسع  اسععتثمارتا وبالمعتل الععىي يرفعا معع  المعردود االقتصععادي لهعا ومعع  ثعم يععدعم العا ععد 
 االجتماع  م  هلأل ا وقاا عل  مستوي المجتما العرب  المسلمي

لجة الوقعف  عىلأل وفع  اعوء ال عواب   يجا التركي  عل  أتمية التوسا الرأس  ف  بعض ا وقاا طالما سمح   -د
المعععرعية  ومععع  ثعععم يرهاعععا العا عععد المتحصعععل مععع  ا وقعععاا وبمعععا يخعععدا فععع  النهايعععة الجهعععات التععع  واعععع  ا وقعععاا 

 لصالحها ورصص  لتوفير مت لباههاي
 –كما يجا التركي  أي ا عل  ارورة التوسا ا فق  ف  بعض ا ليام وف  اوء مستجدات العصعر  ليعا يمتع    -ه

اسععتخداا ا مععوا  ال ا ععدة المتولععدة معع  ريععا  –اععوء مععا هسععمح بععه المععريعة اشسععلمية أوال والقععوا ي  وا عععراا ثا ي ععا فعع  
مقبلععة ويععدعم معع   أجيععاال  وهمععتل اسععتثمار طويععل ا جععل يخععدا الوقععف شاععافة أوقععاا جديععدة هصععا فعع  الهععدا ذاهععه  

اد ال اعاءة التخصيصعية للمعوارد الوقايعة  ف عل عع  ا رعى المردود االقتصادي واالجتماع  للوقف ا ول   وم  ثم هع د
 يومستقبل   اف  االعتبار ال ااءة التوزيعية  ي  أجيا  ا مة المستايدة م  هلأل الممروعات الوقاية لاار  

ال عد مع  هععوفير التخ عي  الععدقيق والرقابعة والمتابعععة الوقايعة الجيععدة  ومع  ثععم ال عد معع   ععادة تندسععة ا وقعاا لخدمععة  -و
أغراف التنمية  وهوفير ال ااءة مثلما تو لادث ف  بععض النمعاذج البحثيعة فع  العبلد الغربيعة مثعل جامععة تارفعارد 

 بالواليات المتحدة ا مريتيةي
أتميعععة  يجعععاد  عععوع مععع  المعععراكة االقتصعععادية والتوأمعععة االجتماعيعععة  عععي  الم سسعععات العععوقا  مععع   اليعععة والم سسعععات   -ز

امعععر االجتمعععاع   واشقليميعععة اكالبنعععأل اشسعععلم  للتنميعععة  والعالميعععة اكالبنعععأل العععدول  االقتصعععادية المحليعععة اكبنعععأل  
 ومندوق النقد الدول  ي 

أتمية التوسعا فع  ا وقعاا لخدمعة أغعراف البحعا العلمع   ومع  ثعم االسعتثمار فع  رأس المعا  البمعري العىي يعتبعر  -ح
 بحق جوتر عملية التنمية االقتصاديةي 

مععات وقايععة اجمععا وهحليععل وهاسععير واسععتنتاج  للم سسععات الوقايععة العاملععة علععي المسععتوى اععرورة  نععاء قاعععدة معلو   -ط
 الق ري وعلي المستوى العرب  كتل لخدمة أغراف التنمية االقتصاديةي 

 م تنععاا بعععض التجععارب العربيععة الناجحععة فعع  الم سسععات الوقايععة ودورتععا فعع  هخصععي  ا مععوا  الموقوفععه بتاععاءة  -ي
النجاح ف  ذلأل ا ما ة لاوقاا ف  د   وأما ة ا وقاا بال وي ي ومع  ثعم يمتع  االسعتاادة  مرهاعة   م أتم  ماذج

 م  هلأل التجارب ف  باق  الدو  العربية اشسلميةي 
أتمية االستعا ة بالخبرات العالية واشمتا ات المرهاعة م  أجل  دارة ا موا  الوقاية بتعلي كااءة ممتنعة  وهو ياهعا  -ا

 بسهولة ويسري 
اعععرورة اكتمعععاا أ عععواع جديعععدة مععع  ا وقعععاا  هتناسعععا وه عععورات العصعععر فععع   عععل العولمعععة االقتصعععادية  والتقعععدا  - 

 الت نولوج  وثورة المعلومات وم  أمثلتها وقف الوق   وقف المل ية الا رية يي  لخي 

تغلله وبمععا ي ععم  ويمتعع  القععو   جمععاال أم علعع  المسععمولي  فعع  الوقععف أم يحسععنوا المحافمععة عليععه أوال  ثععم لسعع  اسعع
امعع  رصعع  الوقععف لخععدمتهم  وال لعع  اعلعع  مسععتوي  رفععا العا ععد االقتصععادي والمععردود االجتمععاع  علعع  المسععتويي  الج  عع 

المجتمععا  ثا ي ععا  ومعع  ثععم يسععهم الوقععف عند ععى فعع  دعععم التنميععة االقتصععادية وهحقيععق التنميععة االجتماعيععة للمجتمعععات العربيععة 
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يععة فعع  واعععها السياسعع  وقوههععا اشسععتراهيجية لتتبععوأ متا تهععا المنمععودة  ععي  ا مععم والمجتمعععات المسععلمة  وبمععا يصععا فعع  النها
  ليععا أم الوقعععف سععواء الخيعععري أو ا تلعع  تعععو عععتل مععع  أعععتا  ا معععر  1اا رععرى فععع  اععوء معععا رسععمه القعععر م ال ععريم لهعععا

 ي 2003در     ليا بالمعروا والحا عليه  وبى  ا موا  ف  سبيل هحقيقه والمحافمة عليه

  النتائج والتوصيات: 

 النتائج: -أوالا 
يمت  ف  النهاية عرف مجموعة م  المللمات الختامية والت  هم التومل  ليها ف  مواوع الوقف كتلد الت بيقات 

 التاريخية والمعامرة للنماا المال  اشسلم   الت  يتمثل أتمها ف  البنود التالية 
هعا طابعهعا اشسعلم  ولهعا مرجعيتهعا الاقهيعة ليعا هعم التتمعيل الاقهع  والتقعيعد المعرع  أم الوقف تو م سسة  سعلمية ل -

لها منى العصور المبترة لإلسلا ف  زم  الرسو  والصحابة ثم التعابعي  مع  بععدتم لتعي العصعور المتعتررة مع  الخلفعة 
 اشسلمية االخلفة العثما ية ي 

ر لسععا المععروا التعع  مععر  هععا والت ععورات التعع  مععالبته رافعععه معع  عععت ه كمععا أم الوقععف لععه طابعععه التععاريخ  الععىي يسععي -
ومتا ته ودور  أليا ا  ف  عصعور االزدتعار  ومقللعة مع  قيمتعه وأدوار  أليا عا أرعري فع  عصعور التعدتوري ورغعم كعل تعىا 

يسة هح  السي رة فقد ممدت ال ثير م  ا وقاا اشسلمية واستمرت  ل  يومنا تىا السيما هلأل ا وقاا الت  وقع  فر 
 ا جنبية مثل أوقاا المسلمي  ف  القدس وغيرتا ف  البلد العربية واشسلميةي 

يعتبر الوقف بمثابة م سسة اقتصادية ام  م سسات االقتصاد اشسلم   ومع  ثعم فعإم لهعا دور ا اليسعتهام بعه فع  لعل  -
ه لممعععتلة الاقعععر وسعععوء هوزيعععا العععدرل  عععي  فمعععات الممعععتلت االقتصعععادية للمجتمععععات العربيعععة واشسعععلمية مععع  رعععل  هقليلععع

ال ععخمة و يراداهععه ال بيععرة التعع  ألععدث  هراكمععا رأسععماليا كبيععرا فعع  بعععض ا ليععام أوجععد  هالمجتمععاي ف ععل ععع  اسععتثماراه
السيولة اللزمة لتنايى بعض االستثمارات والمماريا المهمة لصعالح بععض فمعات المجتمعا المحتاجعة  ومع  ثعم زاد اش تعاج 

االستهلا ودارت عجلة النمو االقتصادي محققه مستويات مراية مع  الرفاتيعة االقتصعادية واالجتماعيعة لعبعض فمعات و 
ولععععىلأل فععععإم الوقععععف يعتبععععر ألععععد ا دوات االقتصععععادية  وسععععمة معععع  السععععمات والت بيقععععات التعععع  يتبناتععععا النمععععاا  المجتمععععاي

د متو اهععه وتياكلععه الر يسععةي فععالوقف  ذ ا م سسععة اجتماعيععة االقتصععادي اشسععلم   فهعع  مبنيععة فيععه ومتواجععدة  دارلععه وألعع
 واقتصادية هعمل ف   طار النماا االقتصادي اشسلم ي 

ا  يعتم فع  اعوء  - يرهب  الوقف ارهباط ا كبير ا بالسلوا االقتصادي للمسلم  وم  ثم فإذا كعام ذلعأل السعلوا االقتصعادي رععيد 
  التع  واععها رسعو  اشسعلا ومعحا ته ا ريعار وعلمعاء ا معة  جعاء ال واب  الت  واعها القر م  وفع  اعوء ال عواب

  وتىا ما   ثم ي ه  ثمار  ويحقق  يجا ياههالوقف ليسير طبق ا لتلأل ال واب  ويسترعد  ىلأل السلوا االقتصادي القويم وم
 لدث بالاعل ف  أوقات الصحوة الوقاية واالقتصادية ف  العصور اشسلمية الاتيةي

أرععرى   ذا كععام ذلععأل السععلوا االقتصععادي غيععر رعععيد وال يراععع  ال ععواب  التعع  رسععمها اشسععلا   ععل ويخععالف هلععأل ومعع   اليععة 
عا لل عواب  وال يسترععد  عىلأل السعلوا االقتصعادي  وبالتعال  هتراجعا أتميتعه وهع داد  ال واب   أمبح الوقف مهمل  وال يم ع  وفق 

                                      
 ل عمراو[( }كنتم خير أمة أخرمت للناس تيمروو بالمعروف وتنهوو عن المنلر و تؤمنوو باهلل...{ ]سورة آ1)
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ادية واالجتماعيعة للمجتمععات العربيعة والمسعلمة  وتعىا أي عا معا لعدث بالاعععل سعلبياهه وربمعا يتوقعف دور  فع  دععم التنميعة االقتصع
 ف  أوقات ال بوة الوقاية واالقتصادية ف  العصور اشسلمية المتتررةي 

ل عع  ورغععم كععل المععروا والممععاكل التعع  عععا ي منهععا الوقععف فعع  عصععور السععي رة ا جنبيععة   ال أ ععه عععاد معع  جديععد فعع   -
ت الصععحوة الوقايععة منععى  هايععة القععرم العمععري  وبدايععة القععرم الحععادي والعمععري ي مععحوة هغ عع  المجتمععا اشسععلم   فمهععر 

الجوا ا الاقهية واالقتصادية واالجتماعية للوقف   ل وهغ ي أي ا الجوا ا التعليمية والصحية وغيرتاي ليا هعم ه ثيعف 
الرسععمية التعع  هحععاو  اسععترجاع ال ععا ا معع  النععدوات والمعع همرات التعع  ههععتم بععالوقف وجوا بععه المختلاععة  و هععرت الجهععات 

 دور  علي أكمل وجهي أداءيستمر ف  لأوقاا المسلمي  ودعم المتواجد منها والمحافمة عليه 

قععوة هتثيريععة علععي ال ثيعععر معع  القععرارات االقتصععادية  فنجععد  يععع ثر  –كععتداة معع  أدوات النمععاا المعععال  اشسععلم   –يمتلععأل الوقععف  -
اق االسععتهلك  واش اععاق االسععتثماري  كمععا يععدعم هععراكم المععدررات الوطنيععة التعع  هسععهم فعع  سععد فجععوة  يجا ي ععا علععي كععل معع  اش اعع

المععوارد المحليععة   اتيععأل ععع   ثععار  الم ععاعاة علععي الععدرل القععوم  معع  رععل  ا تقععا  معمععم ا مععوا  الوقايععة لل بقععة ذات الميععو  
 ا هتثير ا كبير ا علي الدرل القوم ي االستهلكية المرهاعة  وم  ثم ي داد م اعف االستثمار محدث  

يمتلععأل الوقععف كععىلأل قععوة هتثيريععة  يجا يععة فعع  هنميععة الق اعععات االقتصععادية المختلاععة مثععل هنميععة الق ععاع ال راععع  وهنميععة الق ععاع  -
  السععيما الصععناع  وهنميععة الق اعععات الخدميععة كالق ععاع التجععاري  نوعيععه التجععارة الدارليععة والتجععارة الخارجيععة  والق ععاع السععيال 

 السيالة الدينية  ف ل  ع  هتثير  اشيجا   علي هنمية المرافق والبنية ا ساسيةي 

 م ا زمعععات االقتصعععادية التععع  هواجعععه العععدو  ذات ا  ممعععة االقتصعععادية الواععععية السعععيما النمعععاا الرأسعععمال  مثعععل أزمعععات  -
تلة والععععدة وتعععع  ارهاععععاع لععععدة التقلبععععات الركععععود االقتصععععادي والت ععععخم والب الععععة وغيرتععععا  والتعععع  هنحصععععر كلهععععا فعععع  ممعععع

االقتصادية  ه اد هتلع  ف   ل هاعيل أدوات النماا المال  اشسلم   السيما أداه  ال كاة والوقفي ومع  ثعم يمتع  أم 
يسهم الوقف ف  التقليل م  لدة التقلبات االقتصعادية  وبالتعال  المسعاتمة فع  هحقيعق االسعتقرار االقتصعادي وذلعأل بسعبا 

 علي هخايض أسباب هلأل التقلباتي قدرهه 

يمت  أم يمثل الوقعف اشسعلم  فع  لالعة التوسعا فيعه وهرععيد   ألعد أتعم المعوارد االقتصعادية للعدو  العربيعة واشسعلمية   -
وبالتال  قدرهه علي هحقيق التنمية االقتصادية  بمرط هوافر مجموععة مع  ال عواب  كصعلح  يعة الواقعف والقعا مي  عليعه  

تخ ي  السليم والرعاية الصحيحة ما وجود  طار سليم م  ا  ممة القا و ية التع  هحمع  أمعوا  الوقعف  وهجععل وهوافر ال
 أموا  الوقف وممتل اهه وااحة ومحددة ومحميةي 

 ثانياا التوصيات:
 كما يمت  عرف مجموعة م  التوميات أماا ما ا السياسة الوقاية  هم التومل  ليها م  رل  البحا ف  مواوع

 م سسة الوقف اشسلم   وم  تى  التوميات ما يل   
ارورة اقتناع ما ا السياسة االقتصادية والتسليم بتداة الوقف كتلد أتم ا دوات المالية ف  النماا االقتصادي اشسلم    -

 قايةي لها مرجعيتها الاقهية ا ملية  وه بيقاهها العملية الناجحة علي مر العصور السيما أوقات الصحوة الو 
ارورة أم ينبري مجموعة م  علماء االقتصاد وعلماء المريعة والقا وم  ورجا  ا عما  وفاعل  الخير  ف  أم يعتاوا  -
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علي دراسة ا بعاد المختلاة لم سسة الوقف كم سسة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعيةي  م ذلأل يت لا الم يد م  عقد 
عقد الم همرات اللزمة لت وير م سسة الوقف وبما يتوافق ما المت لبات  اللقاءات وعمل الندوات  وهمتيل اللجام  ما

 االقتصادية واالجتماعية للدو  العربية واشسلميةي 

ارورة االستاادة م  الت بيقات العملية للم سسات الخيرية ف  الدو  غير اشسلمية  السيما ف  الواليات المتحدة  -
 ة الممروعات الوقاية ف  الدو  العربية واشسلمية ف  مجاالت متعددةي ا مريتية  وه ويا ذلأل بما يخدا جمل

ارورة التتكيد علي أتمية ه وير وهحديا الم سسات الوقاية ف  الدو  اشسلمية بما يتوافق ما عصر الصحوة الوقاية وبما  -
ت  وقع  فريسة السي رة يت لبه م  ارورة مراجعة كافة ا وقاا الت  هخ  الدو  العربية واشسلمية  وهلأل ال

االستعمارية  سواء االستعمار الصهيو   المستمر ف  فلس ي   ب رورة استرجاع هلأل ا وقاا المنهوبة منه  أو االستعمار 
 الغرب  المنق    ب رورة  عادة  ناء هلأل ا وقاا لتي ه  لا  دورتا الريادي كما كا   قبل ذلألي 

الاقر وهقليل التااوت ال بير ف  هوزيا الدرو  وهملأل الثروات  ي  فمات ارورة هاعيل دور الوقف ف  لل ممتلة  -
المجتما ف  معمم الدو  العربية واشسلمية  ف ل  ع  أم التوسا ف  الوقف ي دي  لي هوفير الم يد م  السيولة 

ا يصا ف  النهاية ف  اللزمة للتوسعات االستثمارية  وم  ثم زيادة اش تاج وارهااع معدالت النمو االقتصادي  وبم
 م يد م  الرفاتية االقتصادية واالجتماعية لمعمم فمات المجتماي 

ارورة أم يسير الوقف اشسلم   وهتحرا م سسة الوقف  ف   طار السلوا االقتصادي الرعيد وال واب  ا رلقية  -
يه هراجا أتميته وا خااف دور  ف  الت  واعها القر م ال ريم والسنةي  م عدا الت اا م سسة الوقف  ىلأل  سيترها عل

 دعم التنمية االقتصادية واالجتماعيةي 

ارورة االستغل  ا مثل للصحوة الوقاية الت  همر  ها ا مة العربية واشسلمية سواء علي المستوى ا كاديم  أو  -
اخ المل م واشطار السليم الىي علي المستوى الت بيق  ف  جوا به االقتصادية واالجتماعية والاقهية  وم  ثم هوفير المن

 يدعم م  دور  ف  دعم جهود التنمية االقتصادية واالجتماعيةي 

ارورة دعم الوقف ف  دور  اشيجا   ف  التتثير علي اش ااق االستثماري واش ااق االستهلك   ف ل ع  أتمية هاعيل هتثير   -
 عيلها لسد فجوة الموارد المحلية ف  كثير م  الدو  العربيةي الم اعف علي الدرل القوم  وهراكم المدررات المحلية وها

ارورة هنويا دور الوقف اشيجا   ليغ   معمم الق اعات االقتصادية  ويدعم كافة أوجه النماط االقتصاديي سواء ا  م ة  -
 ة والبنية التحتيةي ر يسفق الال راعية أو الصناعية أو الخدمية كا  م ة التجارية والسيالية والخدمات المالية والمرا

ارورة االستاادة م  أداة الوقف  وغيرتا م  أدوات النماا المال  اشسلم  ف  التقليل م  ا ثار السلبية الت  أما    -
الدو  العربية واشسلمية م  جراء ا زمة االقتصادية العالمية الحالية  وغيرتا م  ا زمات االقتصادية العالمية الت  هتتثر 

الدو  العربية واشسلمية  لما يمتل ه الوقف م  قدرة علي التقليل م  الركود االقتصادي  والسي رة النسبية علي لدة  ها 
 التقلبات االقتصادية  وم  ثم المساتمة ف  هحقيق االستقرار االقتصاديي 

ية االقتصادية واالجتماعية  ما أتمية ارورة التوسا ف  استخداا الوقف كتلد أتم الموارد االقتصادية وبما يخدا عملية التنم -
 هوفير مجموعة م  ال واب   وا طر السليمة ودعم ذلأل با  ممة والقوا ي  والتمريعات الت  هحم  أموا  الوقفي
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 المراجــع
 مراجع باللغة العربية: -أوالا  
 القر م ال ريمي -

 ستندرية  دار الجامعات المصريةي ي ا معالم االقتصاد اإلسالمي ي 1991  راتيم  عبد الرلم  زك ي ا -

 ي هحقيق محمد لس   سماعيلي  يروت  دار ال تا العلميةيالكافـي ي 2001ا   قدامهي ا -

 ي ال وي   ا ما ة العامة للوقفي اهحكام الفقهية واهساس المحاسبية للوقف ي 1998أ و غدة  عبد الستار؛ ولسي  عحاههي ا -

 /http:www.kantakji.org/figh/files/wakf  فع ي المجتمـع اإلسـالمي المعاصـر الوقف فـي ي ت1428أ و قحف  منىري ا -

awakfinmodern.htm.5-4-1428, pp.33-34. 

 ي  يروت  دار الا ر المعامري الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارته، تنميته ي 2000أ و قحف  منىري ا -

  يروت  دممق  دار الا ري  ي دور الوقف في المجتمعات اإلسالمية ي 2000ا ر اؤوط  محمدي ا -

  جامععة مؤتمر اهوقاف اهول في المملكة العربية السـعودية الوقف والتنمية االقتصادية    ي ت1422البالوث  عبد م سليمامي ا -
 أا القرى بالتعاوم ما وزارة المموم اشسلمية وا وقاا والدعوة واشرعاد  متة المترمةي 

ــة دراســية ي ت1404البنععأل اشسععلم  للتنميععةي ا  - ــة ممتلكــات اهوقــاف، حلق ربيععا الثععا  ي جععدة   2 –ربيععا ا و   30 يإدارة وتنمي
 الممل ة العربية السعوديةي 

   متة المترمة  السعوديةيمؤتمر اهوقاف اهول   أثر الوقف ف  التنمية االقتصادية   ي1422ا يمحمود   راتيم  الخ يا -

  مـؤتمر اهوقـاف اهول فـي المملكـة العربيـة السـعودية أثر الوقف ف  التنمية االقتصعادية    ي ت1422الخ يا  محمود   راتيمي ا -
 جامعة أا القرى بالتعاوم ما وزارة المموم اشسلمية وا وقاا والدعوة واشرعاد  متة المترمةي 

ــة المجتمــع اإلســالمي. ي 2000الدسععوق   محمععدي ا - ــي تنمي ة ي القععاترة  المجلعع  ا علععي اسلسععلة ق ععايا  سععلمي الوقــف ودوره ف
   القسم ا و ي 64عددللمموم اشسلمية  وزارة ا وقاا  

   المجلد الثا  ي مجلة جامعة الملك عبد العزيز في االقتصاد اإلسالمي ي  هحقيق  سلمية علم االقتصاد   1990ال رقا  محمد أ  ي ا -

   القاترةي 19  ع مجلة بحوث اقتصادية عربيةلية لمتافحة الاقر والب الة    ي  همويل الممروعات  2000ال قلم   عبد الحايح محاوعي ا -

ـــــــــين نظـــــــــام الوقـــــــــف واالقتصـــــــــاد: مـــــــــدخل نظـــــــــري السععععععععععد  ألمعععععععععد محمعععععععععدي  - ـــــــــة خ ي فععععععععع  المالمـــــــــ  اهساســـــــــية للعالق
http://www.arablawinfo.com,pp.6-7 ي 

 اب ا مة ي ق ر  المحاكم المعرية والمموم الدينيةي اكت التنمية االقتصادية والمنهج اإلسالمي ي 1988المتيرى  عبد الحقي ا -

مــؤتمر اهوقــاف اهول فــي المملكــة العربيـــة  ي   دارة ا وقععاا اشسععلمية والتجربععة السعععودية   1422الصععخيام  عبععد الععرلم ي ا -
     جامعة أا بالتعاوم ما وزارة المموم اشسلمية وا وقاا والدعوة واشرعاد  متة المترمةيالسعودية

مــؤتمر اهوقــاف اهول فــي  العوامععل التعع  أدت  لععي هععدتور الوقععف عبععر التععاريخ اشسععلم     ي ت1422العععا    عبععد القععادر داودي ا -
   جامعة أا القرى بالتعاوم ما وزارة المموم اشسلمية وا وقاا والدعوة واشرعاد  متة المترمةي المملكة العربية السعودية

مـؤتمر اهوقـاف اهول فـي المملكـة العربيـة  أثر الوقف فع  التنميعة االقتصعادية    ي ت1422عبد الل يفي ا العبد الل يف  عبد م -
   جامعة أا القرى بالتعاوم ما وزارة المموم اشسلمية وا وقاا والدعوة واشرعاد  متة المترمةي السعودية

 جارة  جامعة ا زتري القاترة  كلية الت الطريق الثالث. ي 2002 2001العوا   رفع ي ا -
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 ي القاترة  مرك  االقتصاد اشسلم ي اإلنسان أساس المنهج اإلسالمي في التنمية االقتصادية ي 1986الغ ال   عبد الحميدي ا -

   عدد ماري مجلة المنار اشسلا والتنمية االقتصادية    ي ت1410الانجري  محمد عوق ي ا -

 ي القاترة  متتبة وتبةيكيف عالجها اإلسالممشكلة الفقر و  ي 1977القرااوي  يوسفي ا -

 ي الج ء ا و ي بغداد  اديم ي أحكام الوقف في الشريعة اإلسالميةال بير  محمد عبيدي اديت ي  -

  جامععة أا مـؤتمر اهوقـاف اهول المملكـة العربيـة السـعودية هنميعة معوارد الوقعف والمحافمعة عليهعا    ي ت1422المالأل  معالحي ا -
 وزارة المموم اشسلمية وا وقاا والدعوة واشرعاد  متة المترمةي بالتعاوم ما 

ي الريعاف  مركع  أبحعاث االقتصعاد اشسعلم   نـدوة حـوار اهربعـا  ي  جوا عا جديعدة مع  الوقعف   1999المصري  رفيعق يعو  ي ا -
 سبتمبري  8كلية االقتصاد واشدارة  جامعة الملأل عبد الع ي   

 ي القاترة  متتبة وتبةي عدالة توزيع الثروة في اإلسالم ي المصري  عبد السمياي اديت -

 ي  يروت  م سسة الرسالةي 2ي ط االتجاه الجماعي في التشريع االقتصادي اإلسالمي ي 1984النبهام  محمد فاروقي ا -

 مايوي 3 – 1  ال وي   وزارة ا وقاا .ندوة الوقف   الوقف اشسلم  وأثر  ف  هنمية المجتما  ي 1993 رز ج   جما ي ا -

  مرك  التمي  للمنممات غيعر   اشماراتي د  تمويل العمل الريري العربي المعاصر ومؤسساته ي 2003   ليدر  محمد بتاري ا -
 الحتومية  جمعية  ي  الخيري

  5   م  مجلة دراسة اقتصادية إسالمية ي   حو مياغة م سسية للدور التنموي للوقف  الوقف النام    1997 وجل   محمدي ا -
   رجا  المعهد اشسلم  للبحوث والتدريا  البنأل اشسلم  للتنمية  السعوديةي1 ع

   دار الا ري   ا ردمي عمامإحيا  اهوقاف في التنمية ي 1989 يوم     راتيمي ا -
  جامععة أا ربيـة السـعوديةمؤتمر اهوقاف اهول في المملكة الع ي  هنميم أعما  الوقف وهنمية موارد    1422جامعة أا القرىي ا  -

 القرى بالتعاوم ما وزارة المموم اشسلمية وا وقاا والدعوة واشرعاد  متة المترمةي 

المــؤتمر العلمـي الثالــث جامععة أا القعرىي ابيت ي  الحاجعة  لعي هحععديا الم سسعة الوقايعة بمعا يخععدا أغعراف التنميعة االقتصعادية    -
   متة المترمةي لالقتصاد اإلسالمي

   ال وي   وزارة ا وقااي ندوة الوقف ي  الوقف وأثر  التنموي   1993عة  عليي اجم -

  مــؤتمر اهوقــاف اهول فــي المملكــة العربيــة الســعودية هنمععيم أعمععا  الوقععف وهنميععة مععوارد     ي ت1422لسععي   سععل ام محمععدي ا -
 شرعاد  متة المترمةي جامعة أا القرى بالتعاوم ما وزارة المموم اشسلمية وا وقاا والدعوة وا

 ي القاترة  كلية االقتصاد  جامعة القاترةيالدخل القومي سليمام  سلوى  وعبد الاتاح قنديلي اديت ي -

 يكلية االقتصاد  جامعة القاترة  القاترةي الدخل القومي وعبد الاتاح قنديلي ادي ت ي سلوى؛  سليمام -

 يعهد العالم  للا ر اشسلم الممحمد السمهوريي عمام    هرجمة .ادياإلسالم والتحدي االقتص ي 1996ا يمحمد عمر  عا را -
   هرجمة محمد السمهوريي عمام   المعهد العالم  للا ر اشسلم ي اإلسالم والتحدي االقتصادي ي 1996عا را  محمد عمري ا -

 دي  ر اب و ررومي القاترة  دار الحديايي هحقيق محمد عرا ال7ي ج ء الشرح الكبير ي 2004عم  الدي  أ و الارج  ا   أ   عمري ا -

 ي القاترة  دار الاجر للنمر والتوزيايالمشروع التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي ي 2006مالح   مالحي ا -

  الوقـف اإلسـالمية ودوره فـي التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة: تقيـيم التجربـة السـعودية ي ت1427عبد الرازق  محمعود لامعدي ا -
 رح ممروع بحث   قسم االقتصاد  كلية العلوا اشدارية والتخ ي   جامعة الملأل فيصل  السعوديةي مقت
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ــة    عععادة هوزيععا الععدرل فعع  النمععاا االقتصععادي اشسععلم  ي  2006ا يمحمععود لامععد  عبععد الععرازق  - ــة الترطــيل والتنمي   معهععد مجل
 ةيالتخ ي  القوم   القاتر 

ــيم العــالياشسععتراهيج  لاوقععاا     ي  التخ ععي 2011عبععد م  طععارقي ا - ــدوة دور اهوقــاف فــي دعــم التعل   جامعععة اشسععتندرية ن
 ي  تعاوم ما البنأل اشسلم  للتنميةبال

 ي القاترة  دار الصاوة لل باعة والنمري المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ي 1996ع  الدي      زغيبةي ا -

 ي 9 2  جريدة الشرق اهوسل سلمية يجا مماركة الجميا ف  هحديثها    ي  ا وقاا م سسة 1996علي  ألمد محمدي ا -

 ي القاترة  دار المروقياهوقاف والسياسة في مصر ي 1998غا م    راتيم يا -

  مؤتمر اهوقاف اهول في المملكـة العربيـة السـعودية هنمية موارد الوقف والمحافمة عليهعا    ي ت1422فداد  العياع  الصادقي ا -
 أا القرى بالتعاوم ما وزارة المموم اشسلمية وا وقاا والدعوة واشرعاد  متة المترمةي جامعة

 ي ال وي   وزارة ا وقاا والمموم اشسلميةيندوة نحو دور تنموي للوقف ي  دور الوقف ف  النمو االقتصادي   1993كامل  مالحي ا -

   ال وي   وزارة ا وقاا والمموم اشسلميةي ندوة نحو دور تنموي للوقف ي  دور الوقف ف  النمو االقتصادي   1993كما   مالحي ا -

 ي القاترة  دار سا ق لل باعةيالفاروق عمر والرراج ي 1990العي   محمود مرس ي ا -

   ال وي   المموم الماليةيوزارة اهوقـاف ي  الوقف وأثر  التنموي   1993محمد  جمعةي ا -

ي جعععدة  المعهععد اشسععلم  للبحععوث االتجاهــات الحديثــة فــي تطــوير االســتثمار الــوقفي ي 1997محمععود  مهععدي؛ وفععداد العياععع ي ا -
 اشسلمية والتدريا  البنأل اشسلم  للتنميةي 

 ي ي أثر الوقف ف  هنمية المجتماي القاترة  مرك  مالح كامل  جامعة ا زتر2006ممهور   عم ي ا -

ي القععاترة  مركعع  مععالح كامععل للقتصععاد اشسععلم   ة فــي االقتصــاد اإلســالميدور القــيم اهخالقيــ ي 2006 وفععل  سععمير محمععدي ا -
 جامعة ا زتري 

وزارة  ندوة عنايـة المملكـة بـالقران الكـريم وعلومـه، عناية المسلمي  بالوقف ردمة للقر م ال عريم   ت ي 1421وزارة المموم اشسلمية وا وقااي ا -
 اد بالتعاوم ما مجما الملأل فهد ل باعة المصحف المريو بالمدينة المنورةي المموم اشسلمية وا وقاا والدعوة واشرع

 ادوم  اعر ي الوقف في الشريعة والقانون. خيروت:يت   زتديي اديت ي  -

 ي القاترة  االهحاد الدول  للبنوا اشسلميةي إستراتيجية وتكتيك التنمية االقتصادية في اإلسالم ي 1981يوسف  يوسف   راتيمي ا -

 مراجع باللغة اهجنبية: -انيااث 
- http://www.arablawinfo.com,pp.6-7 

- http:www.kantakji.org/figh/files/wakf/awakfinmodern.htm.5-4-1428, pp.33-34. 
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 ABSTRACT 
 

The problem of research:  

The essential problem, of this research is trying to know and clear WAKF and the 
capacity of this Toole to achieve economic development.  

Then, the research hypothesis is: WAKF is an Islamic Economic tool depends on Islamic 
fiscal and economic system for achieving economic development.  

The purpose of the research is investigating the above mentioned hypothesis by using the 
following sub-stages:  

- Studying the theoretical and applications framework of WAKF is an Islamic 
Economic tool.  

- The important of WAKF at a whole.  

- The role and the important of WAKF to achieve economic development.  

Cornering Methodology, it employs three Methods: Deduction method, Induction method 
and historical approach.  

At the end, from this research, we can obtain the following results, which can be 
concluded as the following:  

1- There are essential theoretical and applied framework of Islamic Economic and fiscal 
system.  

2- WAKF as Islamic Economic Tool can be used for developed or developing and even 
least developing countries.  

3- This tool may be better than others to achieve Economic development.  

4- WAKF had a theoretical framework of economic development 

5- WAKF had applied framework of economic development.  

6- Many countries try to apply this tool during its economic development programs.  

WAKF effects on macro-economic variables (like consumption production, Investment, 
saving, income distribution …etc.).  


