
1 
 

 ر�عبد�القادر�للعلوم��سالميةـجامعة��مي

  �لية�الشر�عة�و�قتصاد

  قسم��قتصاد�و�دارة

  2019/2020: السدا����الثا�ي�لعام��������      إدارة��وقاف�وصناديق�الز�اة���:الثالثةالسنة�

  لـيـعبد�الو�اب�ش: أستاذ�املادة������������          الوقف�والتنمية��������������������������: املادة

  الوقف�والتنمية�محاضرات�مادةلبقية�ملـخص�

  :ي�للوقفـالدور��جتماع: ثالثتا�ع�للمحور�ال

  :يـالوقف�وأ�شطة�الت�افل��جتماع/ 3

رابط�والت�افـل�بـ�ن�ـشارك����ت�و�ن�صـلة�التـ�تيمتاز��قتصاد��سالمي�بأنظمة�متعددة�

؛��ونــھ�عمليــة�ي�ــتج�ع��ــا�تلبيــة�منــافع��نظمــة�تلــكالوحــدات��قتصــادية،�و�عــد�الوقــف�إحــدى�

�ـالفقراء�واملسـاك�ن�واليتـامى�و�رامـل�: و���كث���من�ا��االت�تلبيـة�منـافع����ـات�محتاجـة،�عامة

  .واملر����وغ���م

ا��ــاص�لي�تفــع�بــھ��ــل�مــن�القطــاع�ا��ــاص�والقطــاع� القطــاع�مــن�الوقــف�ي�شــأ��وعــادة�

ي�بــــ�ن�القطــــاع�ن�ا��ــــاص�ـتوازنــــيــــؤدي�دور�العــــام،�لــــذلك�يمكــــن�اعتبــــار�الوقــــف�قطــــاع�مســــتقل�

جز�ال�يئـــــات�العامـــــة�ع�ـــــ��تلبيـــــة�عديـــــد�ـفقـــــد��عـــــوالعـــــام��ـــــ��مجـــــال�أ�شـــــطة�الت�افـــــل��جتمـــــا��؛�

الغالــــــب�ع�ــــــ��عناصــــــر�أن��لة،�كمــــــاّج ـل�قطــــــاع�الوقــــــف�النقــــــائص�املســــــا��اجــــــات�العامــــــة،�فيكّمــــــ

 املنفعـة�املاديـةالعامـة�تحـت�قيـد�ا��اجـات�تلبيـة��و�سـع��م�لالقطاع�ا��اص�
ّ

تخصـيص��أن�،�إال

توز�ـع�منـافع�ثـروات�لالقطاع�ا��اص�جزء�من�ثرواتھ����ش�ل�أوقاف�س�س�م����إعادة�التـوازن�
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تـوف���ا��اجيـات�خـتالالت�ا��اصـلة��ـ��� �حـّدة�آليـة�الوقـف�مـنخفـف�نوعـا�مـا�وأيضـا�ت�،املجتمع

  .العامة

باإلضــــافة�إ�ــــ��ذلــــك�فــــإن�اســــتفادة�ا���ــــات�املوقــــوف�عل��ــــا�مــــن�منــــافع��وقــــاف�و�شــــ�ل�  

و�كســـ��ا�الســــلوك��يجــــا�ي�اتجـــاه�بقيــــة�أفــــراد��،ي�لــــد��ا�روح��نتمـــاء�إ�ــــ��املجتمــــعـس�نّمــــمســـتمر�

 ـمما��س�م����تقليص�الن،�وطبقات�املجتمع
ّ
��رمـان�آلفـة�ال�مـن��ثـار�السـلبية�زاع�الطبقي،�و�قل

     .ي�����قتصاد��سالميـو�ذلك�ي�ون�الوقف�إحدى�أ�م�آليات�الت�افل�املجتمع�؛وال��م�ش

   :الوقف�وحفظ��و�ة�املجتمع�املسلم/ 4

  :من�خالل�مثالللوقف�إس�ام�مباشر����حفظ��و�ة�املجتمع�املسلم�  

ا��ضــــــارة��ســــــالمية�وطراز�ــــــا�أن�عديــــــد��وقــــــاف��ــــــ��شــــــ�ل�مبــــــا�ي�تحمــــــل�صــــــورة�عــــــن� -

  .املعماري 

للوقـــف�دور��ـــ���شـــر�القـــرآن�الكـــر�م�والســــّنة�النبو�ـــة�واللغـــة�العر�يـــة�والعلـــوم�الشــــرعية� -

ثوابــــت��مــــة�و�شــــر�ا��ــــ���جيــــال� حفــــظر��ــــ��ـ،�و�التــــا���للوقــــف�إســــ�ام�كبيــــ... ومؤلفا��ــــا

  .املتعاقبة

ي�مـــن�خـــالل�منافعـــھ��جتماعيـــة،�وكـــذلك�للوقـــف�ـللوقـــف�دور��ـــ��حفـــظ��مـــن�املجتمعـــ -

  .بالد��سالم�من�خالل�أوقاف�ا���اد�و�عداد�لھدور����حماية�

مجـــال�التعلـــيم�الـــدي���ي�ت�شـــط��ـــ��ـالتـــا��معيـــات��:عمـــل�ا��معيـــات�مثـــليـــدعم�الوقـــف� -

  .مسلمةـوا��ضاري�لألمة�الي�ـوالثقافي�ـو��تمام�باملوروث�العلم

ر�ـ�ــــــ��البلــــــدان�غيـــــــالوقـــــــف��ــــــ��ا��فــــــاظ�ع�ـــــــ��مصــــــا����قليــــــات��ســـــــالمية���ســــــ�مكمــــــا� -

�علـــيم�م� مـــن�خـــالل��ســـ�ام��ـــ�وأيضـــا��،مـــن�خـــالل�تقـــديم�الـــدعم�املـــادي�ل�ـــم�ســـالمية�
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ممـــا� تـــوف���ا��ـــدمات���ســـانية�للفقـــراء�مـــ��م،،�وكـــذلك�العلـــوم�الدي�يـــة�واللغـــة�العر�يـــة

  .املجتمع��سالمي�قليات�و �ذه�لة�ب�ن�ع���روابط�الصّ �يقيب

مختلـف�بوجـل�مـن�خـالل��شـر�الـدين��سـالمي���عـزّ إ�ـ��هللا�س�م�الوقف��ـ��الـدعوة�كما� -

منـــــافع�العلمـــــاء�والـــــدعاة�مـــــن�را�ـكثيـــــ�ســـــتفادالتـــــار�خ��ســـــالمي�ا�وعبــــــر  ؛علومـــــھ�الشـــــرعية

  .�وقاف

  الدور��قتصادي�للوقف :املحور�الرا�ع

الســـلوك��قتصـــادي�مـــن�بمباشـــرة�ع�ـــ��عالقـــة�لوقـــف�عمليـــة�ا�بدايـــة�يمكـــن�مالحظـــة�أّن 

   :فمثال؛�جوانب�عدة

ولكـن�خـارج�آليـة��؛أصـول�متعـددة سـلوك�نقـل�ملكيـة العملية�الوقفية�تنطوي�ع���أّن   ـــــ

  ،)البيع�والشراء( السوق 

  ،ـرلصا���الغي�سلوك�ادخار تمثل�عملية�الوقفأيضا� ـــــ�

تحصـــيل�و ،رـللغيـــ�املاديـــة املنفعـــةســـلوك�تحصـــيل� الوقـــف��تضـــمني ت�ـــ��نفـــس�الوقـــ  ــــــــ

  ،للواقف املنفعة�الروحية

تحليـــل�ا�ع�اســـا��ا�ع�ـــ��يمكـــن�ي�ـوالتـــ ،قتصـــادية�عمليـــة�مـــدلول�الو��ـــذا�ي�ـــون�للوقـــف�

  :�اآل�ي رات��قتصاديةـاملتغي عديد

  :عالقة�الوقف�باالس��الك/ 1

�أو�مــن�الضــرور�ات�ســواء��انــت�مــن�تلبيــة�عديــد�ا��اجــات�ال�شــر�ة� الوقــف�ع�ــ� �ســاعد

مـــــــن�حيـــــــث�عالق��ـــــــا�جيل��عـــــــض�املالحظـــــــات�ع�ـــــــ��العمليـــــــة�الوقفيـــــــة�ـو�مكـــــــن��ســـــــلتحســـــــ�نات؛�ا

   :كما�ي��باالس��الك�



4 
 

�رتقـــاء�بالســـلوك��ســـ��ال�ي��ـــ��املجتمـــع؛�حيـــث�أن��ـــ��مســـ���العمليـــة�الوقفيـــة��ســـ�م� -

ا��اصــــة�إ�ــــ��ســــعيھ�ن�ســــعيھ�إ�ــــ���عظــــيم�منافعــــھ�عــــل�الواقــــف�مــــن�خــــالل�وقفــــھ�يتحــــوّ 

  .منافع�غ��ه�عظيملت

لة�باالســـ��الك�ل�شــمل�أيضـــا��ســـ�م��ــ��توســيع�دائـــرة�املنــافع�املحّصــ�يــةعمليــة�الوقفالأن� -

  .�خرة��� تھحيالـصاتھ�الوقفية�لتحصيل�منافع�منافع��خرة؛�فالواقف��س��لك�مخصّ 

حاجا��ـــــا��ـــــ��تلبيـــــة�عل��ـــــا�و�شـــــ�ل�مســـــتمر�املنـــــافع�الوقفيـــــة��ا���ـــــات�املوقـــــوف�تعمل�ســـــ -

املنــافع��ســ��الكية�ال�ــ��تقــدم�ا��وقــاف�خــالل�ســواء�بطر�قــة�مباشــرة�مــن��؛�ســ��الكية

جــــزء�مــــن��إنفــــاقر�مباشــــرة�مــــن�خــــالل�ـ،�أو�بطر�قــــة�غيــــ...أغذيــــة�وأل�ســــة�: �ــــ��شــــ�ل�مــــثال

  . تحصل�عل��ا����مجال��س��الكالدخول�امل

وقـاف�ال�شـغيلية��ـ��توز�ـع�� أيضـا��سـ�م�باإلضافة�إ���اسـتفادة�ا���ـات�املوقـوف�عل��ـا� -

و�التـــــا����،مـــــن��شـــــتغل��ـــــ��اســـــ�ثمار��وقـــــاف�ـــــل�دخـــــول�إضـــــافية��ـــــ���قتصـــــاد�لصـــــا���

  .تتمكن��ذه�الفئات�من��غطية�حاجا��ا��س��الكية

  :عالقة�الوقف�باالس�ثمار/ 2

لنظـــــام�الوقـــــف�عالقـــــة�بمجـــــال��ســـــ�ثمار�ســـــواء��ـــــان��ـــــذا��ســـــ�ثمار�إنتـــــا���أو�تجـــــاري؛�  

  :يـ�عض�مواطن�تلك�العالقة�كما�يل�ت��يصو�مكن�

  .مستقبلية�عملية�اس�ثمار�ة وأ�عد�عملية�إيجاد�أصل�وقفي�يدر�منافع�حالية� -

  .اس�ثمار����العنصر�ال�شري ��عدمنافع�الوقف����مجال�الرعاية��جتماعية� -

�ـ����شــطة�ا��ــا���قـد��ســتخدم�ا���ـات�املســتفيدة�مـن��وقــاف�الفـائض�عــن�اسـ��الك�ا� -

  .�س�ثمار�ة�املتعددة
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��ســواق،: ؛�مثــلقتصــادية�و�جتماعيــة�التحتيــة��يــةالب�إيجــاد�إســ�ام�الوقــف��ــ��مجــال� -

  .صول�الثابتة�لالقتصاد� ر�إس�ام�للوقف����ت�و�ن�ـ�ل�ذلك��عتب،�... التعليم�مبا�يو 

مختلـــف�تـــؤدي�عمليـــة�تنميـــة��مـــالك�الوقفيـــة�إ�ـــ��إيجـــاد�أ�شـــطة�اســـ�ثمار�ة�عديـــدة�و�ـــ�� -

  .املجاالت��س�ثمار�ة

إعــادة�تخصــيص�عديــد�بإســ�ام�الوقــف��ــ��مجــال�التخفيــف�مــن��نفــاق�ا���ــومي��ســمح� -

  .���مجاالت�اس�ثمار�ةا���ومية�املخصصات��جتماعية�

�ســـمح�التطبيقـــات�املعاصـــرة�للوقـــف�بإقامـــة�صــــناديق�وقفيـــة�اســـ�ثمار�ة�تز�ـــد�مـــن���ــــم� -

  .يـ�س�ثمار�ال�ل

  :عالقة�الوقف�بالتمو�ل/ 3

تمو�ــــل��قتصــــاد�الــــوط���ســــواء�ع�ــــ��مســــتوى�ل مصــــدر�متجــــددلوقفيــــة�العوائــــد�تمثــــل�ا  

الوحدات��قتصادية؛�حيث�أن�العديد�من��وقاف�ج�ا��ا�املستفيدة����ج�ات�خاصـة��سـمح�

  .ل�ا��ذه�العوائد�بضمان�تمو�ل�مستمر�مدة�حياة�تلك��وقاف

م�انة�الوقـف�العـام��ـ��امل��انيـة��تمو�ل��قتصاد�الك���من�خالل���كما��ساعد�الوقف�  

�ــــــالنظر�لألنــــــواع�العديــــــدة�لألوقــــــاف�وقابلي��ــــــا�للتطــــــو�ر�و�ســــــ�ثمار�باألســــــاليب�و ؛�العامــــــة�للدولــــــة

�،لالقتصـــاد�الـــوط���املبتكـــرة�يمكـــن�القـــول�بـــأن�الوقـــف�العـــام��ـــو�مـــن�البـــدائل�التمو�ليـــة�البـــارزة

ي�حــــديث�قــــائم�ع�ــــ���ســــ�ثمار�الفّعــــال�ـتنظيمــــو�ــــاألخص�إذا�تــــم�التعامــــل�مــــع��وقــــاف�بأســــلوب�

ضـطلع�ب�ـل�جوانـب�ي�تـإ�شـاء�مؤسسـة�الوقـف�التـمن�خالل��من�من�املخاطر؛�وقد�ي�ون�ذلك�

   .دة�حسب�إرادة��ل�واقفتنظيم�وتنمية��مالك�الوقفية�لصا���ا���ات�املحّد إ�شاء�و 
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  :عالقة�الوقف�بال�شغيل/ 4

 ةسـلبيال �ـاتأث��ا�ف�ـ��ظـا�رة��تفـرز��؛�قتصـادية�عقبـات�التنميـةمـن�عقبة��عد�البطالة�  

؛�و�ـــــالنظر�مل�انـــــة�للتنميـــــة�يـى�الب�ئــــــوحتـــــ��جتمـــــا��و�قتصـــــادي� ا��انـــــبع�ـــــ���شـــــ�ل�متـــــداخل�

الوقــف��ــ��النظــام��قتصــادي�الك�ــ��يمكــن�اســت�تاج��عــض�إســ�امات�الوقــف��ــ��التخفيــف�مــن�

  :لبطالة�وذلك�كما�ي��التأث��ات�السلبية�لحّدة�

ار�مـــن�منـــافع�الوقـــف�فتضـــمن�ل�ـــا�فـــرص�العمـــل�مر �ســـتفيد�ا���ـــات�املوقـــوف�عل��ـــا�باســـت -

و�ـــؤدي�توســـيع��شـــاط�ا���ـــات��،مـــن�خـــالل��شـــراف�ع�ـــ��إدارة�وتنميـــة��وقـــاف�؛ا��ـــاص

  . املوقوف�عل��ا�إ���إقامة�فرص�لدمج�عمالة�أخرى 

-  
ّ
إدارة��قــــائم�ن�ع�ــــ�عمــــال�املشــــ��ك�مناصــــب�عمــــل��ــــ��شــــ�ل�الوقــــف�ر�الوقــــف�العــــام�و يــــوف

  .وتنمية�وصيانة��وقاف�العامة�واملش��كة

،�مــا�ي�للعمالــة��ــ���قتصــادـي�والفنـــلوقــف��ــ��مجــال�التأ�يــل�العلمــل إســ�ام�نــاك�كمــا�أن� -

مـــن��مــــالك�الوقفيـــة�مــــن��ســــتفيد�اليـــد�العاملـــة�ف ؛ةالبطالـــة�الفنّيــــحــــّدة�يجنـــب�املجتمـــع�

( ي�تمــــــول��شــــــر�العلــــــوم�ـوكــــــذا�مــــــن��وقــــــاف�التــــــ�الوقفيــــــة،خــــــالل�دور�التعلــــــيم�والت�ــــــو�ن�

  ).مخابر�البحث ،املكتبات

للوقف�إس�امات�إيجابية�متعددة��ـ��مجـال�التمو�ـل�وت�شـيط��قتصـاد�عمومـا�مـا�يخـدم� -

في�ـون�للوقـف�تـأث���غيــر�مباشــر��.ز�ـادة�الطلـب�ع�ـ��العمالـة��ـ���قتصـاد�و�صــفة�مسـتمرة

 .ع���ز�ادة�ال�شغيل�����قتصاد
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  :بالتأم�نالوقف�عالقة�/ 5

ل�للتـــأم�ن�ر�مكّمــــبـــ�عت�ســـالمي،�إذ�ظيفـــة�التأمي�يـــة��ـــ���قتصـــاد�الوقـــف��ـــ��الو �شـــارك�

حاجة�إ���التـأم�ن�التجـاري�إذا��انـت��نـاك�أوقـاف�ـ�س�م����التقليل�من�ال�و�و �،�جتما���العام

  .عانةإ���� ال���تحتاج�وغ���م�من�الفئات��تضرر�ن�واملن�و��ن�واملدين�نامللصا���

  :الوقف�و�من�الغذا�ي/ 6 

تطبيــق�سياســات�اقتصــادية�إ�ــ��املتعاقبــة�ا���ومــات�ســ����مــن�الغــذا�ي�ضــرورة���عــد�

رز�دور�ـو�بـــــ�،املجتمـــــعافـــــة�فئـــــات�إلبقـــــاء�ع�ـــــ��مقومـــــات�ا��صـــــول�ع�ـــــ��الغـــــذاء�الـــــالزم�ل�لة�معينـــــ

لبقـــاء��ــــذه��را�ــــ���وقـــف��را�ــــ���الزراعيـــة�كضــــمان�: مــــثالمـــن�خــــالل�الوقـــف��ــــ���ـــذا�املجــــال�

مـــــا�تقـــــدم��وقـــــاف�مـــــن�صـــــة�إلنتـــــاج�الغـــــذاء�وعـــــدم�التعـــــدي�عل��ـــــا�بالبنـــــاء�وغيــــــره،�ثـــــم�إن�مخصّ 

�ـــو�بمثابـــة�املـــأمن�واملخـــزن�الغـــذا�ي�لتلـــك�الفئـــات��مســـاعدات�غذائيـــة�مباشـــرة�للفئـــات�املحتاجـــة

تتقـاطع��ـ��أ�ـداف�ا��الوقـفمؤسسـة�إذا��انت�التمو��ية،�و  ت�و�ن�مدخرا��ا��غ���قادرة�ع���و��ا�

الغذائيـــــة��ســــ�م��ــــ��تلبيــــة�ا��اجــــات�س�وقــــاف�فــــإّن��املتبعــــةالغذائيــــة�مــــع�أ�ــــداف�السياســــات�

  .���املجتمععديدة��ساسية�و�صفة�مستمرة�لفئات�

  :الوقف�والتحو�الت�ا��ارجية/ 7

 
ّ
ف�لمـــا��ـــان�رصـــيد��؛ل�التحـــو�الت�ا��ارجيـــة�عنصـــر�م�ـــم��ـــ��حســـاب�الـــدخل�الـــوط���شـــ�

نـــدرج�الوقـــف�الـــدو����ـــ��بـــاب�التحـــو�الت�مـــن��و �،التحـــو�الت�موجـــب��لمـــا�زاد��ـــ��الـــدخل�الـــوط��

،�فــإذا��ــان�رصــيد�التحــو�الت�الناتجــة�عــن�الوقــف�الــدو���موجــب�عكــسال�و أالــداخل�إ�ــ��ا��ــارج�

�،�وإذا��ـــــان�رصـــــيد��ـــــذهالــــوط���ع�ـــــ���قتصـــــادللوقــــف�الـــــدو���يجـــــا�ي�إتـــــأث���أن��نـــــاك�فوا�ــــ��

ر�مـن�ـإ�ـ��خـارج�الـوطن�أكبـ؛�أي�أن�قيمة�التحو�الت�الناتجة�عن�الوقـف�الـدو���التحو�الت�سل��

فقـــد��عـــود�النفـــع�ع�ـــ���قتصـــاد��قيمـــة�التحـــو�الت�الناتجـــة�عـــن�الوقـــف�الـــدو���لصـــا���الـــوطن،

الـــــوط���بطر�قـــــة�غ�ـــــ��مباشـــــرة�مـــــن�خـــــالل�مـــــا�أصـــــبح��عـــــرف�ب�نميـــــة��نتمـــــاء�للعـــــالم��ســـــالمي،�
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اء�وارتباط�موجـب��ـ��الوطن�لدى�العالم�ا��ار���و�ل�ذلك�سيؤدي�إ���تبادل�بنّ صورة�تحس�ن�و 

  .العديد�من�مجاالت��قتصاد

  :الوقف�ورواج�التجارة�الداخلية�وا��ارجية/ 8

ــــ مــــن��؛�ــــارجا� مــــعى�ـة�وحتــــرواج���شــــطة�التجار�ــــة�بــــ�ن��قــــاليم�املحلّيــــلــــد��وقــــاف�تمّ�ِ

ال�ــــ�ية��يــــواء،�وا��ــــدمات�ومراكــــز� ،�األســــواق�:التحتيــــة�يــــة�ــــ��إيجــــاد�الب�بــــھ�خــــالل�مــــا��ســــ�م�

لتجــــار�اال�ـــ��تحصـــل�بانتقـــال�حركة�التجار�ــــة�ـع�الـــّج ـ�شـــ��ل�ــــا�مرافـــقو  ،... ومراكـــز��طعـــام�املجـــا�ي

  .املتعددةب�ن��قاليم�بتجار��م�

  :الوقف�و�إعادة�توز�ع�ال��وة/ 9

طبقيـة،�والوقـف�مـن�خـالل�الفـوارق�ال��دف�عملية�إعـادة�توز�ـع�ال�ـ�وة�إ�ـ��حـل�مشـ�لة�

لصــا���فئــات�أخــرى�س�ســ�م��ــ��إعــادة�املتعــددة�روات�ـي�عــن��عــض�الثـــمــا�يحملــھ�مــن�تنــازل�طوعــ

ي��عمــــل�دائمــــا�ـوإن��ــــان�يختلــــف��ــــذا��ســــ�ام�عــــن�دور�الز�ــــاة�التــــ�،روة��ــــ���قتصــــادـوز�ــــع�الثــــت

�املكتبـــــات  لمثـــــ ؛أيضـــــاة�ھ�الطبقـــــة�الغنّيـــــقـــــد�ت�تفـــــع�منـــــفا�الوقـــــف�ّمـــــأ ،رةـلصـــــا���الطبقـــــة�الفقيـــــ

  .الز�اة����مجال�إعادة�توز�ع�ثروات�املجتمعآلية�ل�الوقف�الوقفية،�و�ذلك�يكّم 

  

  :الوقف�والركود��قتصادي/ 10

تنميــة��مـالك�الوقفيــة�إ�ــ��إحـداث�حركيــة�اقتصــادية�ي�ـون�آثار�ــا�إيجابيــة� تـؤدي�عمليــة

،�من�خطـر�حـدوث�ر�ـود�اقتصـادي�عـامس�م����التقليل�متعدية�إ���عدة�قطاعات�اقتصادية�ما��و 

كمـــا��ســـ�م�الوقـــف��ـــ��إيجـــاد�طلـــب�فعـــال��ـــ���قتصـــاد��ـــون�غالبيـــة�ا���ـــات�املوقـــوف�عل��ـــا�مـــن�

�الســــ��الكا��ــــدي�لز�ــــادة�امليــــل�إ�ــــ��الفئــــات�املحتاجــــة��ــــالفقراء�واملر�ــــ���وابــــن�الســــ�يل�مــــا�يــــؤدي�

ط�للدورات��قتصادية�باستمرار 
ّ

  .و�و�عامل�م�ش
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  :والتنمية�املستدامةالوقف�/ 11

 ،�ي�يـــــةو �اجتماعيـــــة�و�اقتصـــــادية�:رتكـــــز�التنميـــــة�املســـــتدامة�ع�ـــــ��ثـــــالث�أ�عـــــاد�أساســـــيةت

أ�ــــداف�كثيـــــرة��وللتنميــــة�املســــتدامة�ــــذه���عــــاد،�ع�ــــ�� التنمــــوي أ�ــــداف��ــــذا�النمــــوذج��عوّز تتــــو 

املبـــــــادئ�و�مكـــــــن�ر�ـــــــط�عالقـــــــة�للوقـــــــف�بـــــــبعض��ومتغيــــــــرة�حســـــــب�الظـــــــروف�الدوليـــــــة�الســـــــائدة،

  :يـلتنمية�املستدامة�كما�يلاملحور�ة�ل �داف� و

  .الفقر�و �و ر�تحدي�للتنمية�املستدامة�ـالقضاء�ع���أكب����س�م�الوقف� -

حية�ومســتواه�ـ�ســ�م�الوقــف��ــ��تنميــة�العنصــر�ال�شــري�مــن�خــالل�تحســ�ن�ظروفــھ�الصــ -

  .التنمية�املستدامة�ذلكب�يالبي���كما�تناد�ھي�ما�يؤدي�إ���ز�ادة�وعيـالتعليم

ات�املسـاحو �منـا�ع�امليـاه،ك :حفاظ�ع���املوارد�البي�ية����ش�ل�أوقافـالوقف����ال�س�م� -

  .ا��يواناتب �عتناءصا���ل�وقاف�املحميات�الطبيعية،�وو �،ا��ضراء

��ـــــــــدف�التنميـــــــــة�املســـــــــتدامة�إ�ـــــــــ��تنميـــــــــة�املشـــــــــاركة�املجتمعيـــــــــة��ـــــــــ��البنـــــــــاء��قتصـــــــــادي� -

  .مجتمعية�تطوعيةو�جتما���والوقف��و�نظام�مشاركة�

خدمـــــة��خـــــتالالت�املجتمعيـــــة�و�قتصـــــادية��شـــــ�ل�مســـــتمر �ســـــ�م�الوقـــــف��ـــــ��إصـــــالح��  -

  .للتنمية�املستدامة

التنميـــة� �ســـ���إليـــھألخـــالق��ـــ���قتصــاد�كمـــا�ل عتبـــارإعــادة�� ع�ـــ��تـــأث���إيجـــا�ي�للوقــف� -

  .املستدامة

بــــھ�التنميــــة��ي�للمجتمعــــات�كمــــا�تنــــاديـراث�القيمـــــتــــال�ســــا�م�الوقــــف��ــــ��ا��فــــاظ�ع�ــــ�� -

  .املستدامة

�ســّوق�كمــا� ،وتبــادل�املســاعدات �سـ�م�الوقــف�الــدو����ــ��التقــارب�مــا�بـ�ن�شــعوب�العــالم -

  .التنمية�املستدامةلھ�أف�ار�
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 قـــــد�لرفـــــع�مـــــن�املســـــتوى�املع��ـــــ���للفئـــــات�الضـــــعيفة�مـــــا��ـــــ��ا�ســـــ�م�الوقـــــف� -
ّ

��ـــــا�مـــــن�يمك

  .مرتفعة�السعر�اس��الك�املنتجات�البي�ية

املســاواة�بــ�ن�أفــراد�ا��يــل�الواحــد�و�ــ�ن��جيــال�م�مســ���تحقيــق�العمليــة�الوقفيــة�تخــد -

 .املتعاقبة�����ستفادة�من�املوارد�املتاحة

  

  �مالك�الوقفيةصيغ�تنمية�: �امساملحور�ا�

التنميـــــة�املســـــتدامة�مـــــا�يوجـــــب�ا��فـــــاظ�ع�ـــــ���ـــــذا��أف�ـــــار رة�مـــــع�ـللوقـــــف�تقاطعـــــات�كبيـــــ

 ي�قـّل ـا��اليـة�التـ�قتصـادية�ظـروف�الوذلك�بحسن�إدارتـھ�وتنميـة�أمالكـھ�وخاصـة�مـع��،النظام

و�ـــ���ــــذا�املســـ����عــــد�نجـــاح�اســــ�ثمار�،�لمشـــار�ع�التنمو�ــــةي�لـر�الر�حــــيــــ�ـــا�أســـاليب�التمو�ــــل�غمع

و�كــذلك�ســـيولد��،حفاظ�ع�ــ���مـــالك�الوقفيــة��ــ��ا��اضــر�واملســتقبلـداعــم�للــ�أســلوب�وقــاف�

عتمــاد�الك�ــ��ع�ــ��� خيــارات�جديــدة�يمكــن��ســتفادة�م��ــا�لتقليــل�مخــاطر�وط���الــ�قتصــاد��ــ��

  :الصيغ�التقليدية�وا��ديثة�للتنمية��مالك�الوقفية��عض�يـفيما�يل،�و الر�ع�الب��و��

  

لـــھ�نـــاظر�الوقـــف�مـــن�ج�ـــد�ذمـــا�يبع�ـــ��يطلـــق�اســـ�ثمار��وقـــاف�  :اســـ�ثمار��وقـــافب املقصـــود/ 1

وفـق�مقاصـد� ا��فـاظ�ع�ـ���مـالك�الوقفيـة�وتنمي��ـا�بـالطرق�املشـروعةمادي�مـن�أجـل� وأفكري�

حة�الشـرعية�ـاملصلـ�ّن أل وقـد�أجـاز�الفق�ـاء�اسـ�ثمار��وقـاف�  ،بأوقـاف�م�الشر�عة�ورغبة�الـواقف�ن

مقاصـــــــده��جتماعيـــــــة��يـــــــةتأدى��ســـــــتمر��ـــــــ��ـتقت�ـــــــ���املحافظـــــــة�ع�ـــــــ��مـــــــال�الوقـــــــف�وإنمائـــــــھ�حتـــــــ

و�قيـــة�أفـــراد�،�وا���ـــات�املوقـــوف�عل��ـــا�،الواقـــف�:ھجميـــع�أطرافـــت�تفـــع�بـــھ�ل�ـــي�و �،و�قتصـــادية

  .املجتمع
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) 6/15 -140(ضــع�مجمــع�الفقــھ��ســالمي��ــ��قــراره�و لقــد�  :ضــوابط�اســ�ثمار��مــالك�الوقفيــةـــــــ�

مجموعـــــة�مــــــن�الضـــــوابط�الســــــ�ثمار��وقــــــاف��2004مــــــارس��/06/11بمســـــقط��ــــــ����15ـــــ��دورتــــــھ�

  :يـكما�يلمضمو��ا� خصـنل

 .مشروعة�و���مجال�مشروعالوقف��ون�صيغ�اس�ثمار�تأن� -

 .مع�ضرورة�توثيق�العقود�،مراعاة�تنوع�مجاالت��س�ثمار�للتقليل�من�املخاطرأن�يتم� -

 .املس�ثمر�ف��اقيام�بدراسات�ا��دوى��قتصادية�للمشار�ع�الضرورة� -

 .املخاطرك���أمانا�وتجنب��س�ثمارات�عالية��س�ثمار�� ار�وسائل�ياختأن�يتم� -

كـــذا�مصـــ��ة��صـــول�الوقفيـــة�بمـــا�ال�املوقـــوف�عل��ـــا�و �اتحة�ا���ــــمراعـــاة�مصلـــأن�يـــتم� -

 .ل�ا����املستقبلازو  و�ا�أيؤدي�إ���تد�ور 

ونتائج�ــــا�حســــب��عـــــراف�املتبعــــة��عــــالن�الــــدوري�عــــن�العمليـــــات��ســــ�ثمار�ة�أن�يــــتم� -

 . جار�ةـالتجار�ة�ال

 .���مجال�تخصيص�أوقاف�م�وعوائد�ا�إرادة�الواقف�نأن�يتم�اح��ام� -

 

�م��ـــا�حفاظ�ع�ـــ���مـــالك�الوقفيـــةـا��زائـــري�وضـــع��عـــض�الضـــوابط�للـــ�لقـــانون كمـــا�أن�ا

  :مثال

ــــر��عقـــد�رسمـــبـــأن�ي�ـــون�الوقـــف�محـــرّ �:والتوثيـــق�الرســـميةضـــابط�� ـــــــ
ّ
ل�ّج ـمســـو  ،قي�أمـــام�املوث

إ�ـــــ��الســـــلطة�امل�لفـــــة��العقـــــد�نخة�مــــــوإحالـــــة��ســـــ�،جل�العقـــــاري ـالســـــب ةلـــــدى�املصـــــا���امل�لفـــــ

ر�لعقــــود��مــــالك�ن�مــــدير�الشــــؤون�الدي�يــــة�و�وقــــاف�ل�ــــل�واليــــة��ــــو�املحــــرّ كمــــا�أ،�باألوقــــاف

  .الوقفية

ر�باألوقـاف�و�جـراءات�ـالغـرض�منـھ�إعـالم�الغيـ�:لألصـول�الوقفيـة ير�العقاراش�� ضابط�ـ�ــــ

  .اا��اضعة�ل�
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املعــدل�واملــتمم��2001مــاي���22ــ��املــؤرخ��01/97مــن�القــانون�رقــم��26كمــا�تــنص�املــادة�

�مــالك�الوقفيــة�بتمو�ــل��اســتغالل�واســ�ثمار  علـــى�إم�انيــة�املتعلــق�باألوقــاف�91/10للقــانون�

؛�وعليـــــــھ�قـــــــوان�ن�والتنظيمـــــــات�املعمـــــــول���ـــــــاالة�ي�مـــــــع�مراعـــــــاـي�أو�خارجــــــــذا�ـــــــي�أو�تمو�ـــــــل�وطنـــــــ

  .فالقانون�ا��زائري�يكفل�مشروعية�اس�ثمار��وقاف

  :�مالك�الوقفيةصيغ�تنمية�/ 2

،�و�ـــــالنظر�للتطـــــور�املتاحـــــة�الصـــــيغ�عديـــــديـــــتم�إتبـــــاع� مـــــن�أجـــــل�تنميـــــة��مـــــالك�الوقفيـــــة

صــــيغ�تقليديــــة�وصــــيغ�حديثــــة،�: يــــتم�عــــادة�تقســــيم�تلــــك�الصــــيغ�إ�ــــ�ا��اصــــل��ــــ���ــــذا�املجــــال�

  :يـو�مكن�توضيح�مضمون��عض�ا�كما�يل

  :لتنمية��وقاف�الصيغ�التقليدية/ أ

ر�ـو�ــ��أكثــ ؛جــارة��ــو�عقــد�معاوضــة�ع�ــ��تمليــك�منفعــة��عــوض� املعلــوم�بــأّن�� :جــارةعقــد�� ـــــ�ـ

�شـــــغيل�ر��وقـــــاف�ع�ـــــ��ـســـــاعد�تأجيـــــ�و �،لتنميـــــة�وتمو�ـــــل��وقـــــاف�الصـــــيغ�التقليديـــــة�إتباعـــــا

 نفقـات��ىـحتـو �وقـاف� ةصـيانيتم�اقتطاع�م��ا�ت�ـاليف��وقاف�وا��صول�ع���عوائد�دور�ة�

  .ع���ا���ات�املوقوف�عل��ا،�ثم�توز�ع�الفوائض�توسيع�ا

ـــ� ائــق��ــ��ي�مســ��ا�ا��ر ـر��وقــاف�التـــر�ــا�الفق�ــاء�لتعميــق�ــ��طر�قــة�مبتكــرة�أ :جــارت�نعقــد�� ـــ

ر�العقــــــــارات�الوقفيــــــــة�املتــــــــد�ورة�ـوفكر��ــــــــا�أن�يــــــــتم�تأجيــــــــ؛� ه�1020مدينــــــــة�اســــــــطنبول�عــــــــام�

  :نـبأجرتي

 .لة�يتم���ا��عم���الوقفّج ـأجرة�كب��ة�مع -

  .ض�يلة�وملدة�طو�لةجرة�سنو�ة�أو  -

غيــــر�القابلـــة�للتـــأج���العـــادي،�والتــــي�تحتـــاج�إ�ـــ���وقـــاف�ب�شـــغيل�ذه�الصـــيغة��ســـمح��ـــو 

  . نفقات�إلعادة�تأ�يل�ا
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ر�مبلـــغ�مـــا���إجـــارة�طو�لـــة�مـــن�خاللـــھ�يـــدفع�املســـتأِج �عقـــد�ـــو� ):رـالتحكيـــأو�(ح�ـــار�� ـــــــ�عقـــد�

و�ـ��املقابــل��،يـدفع�إيجـار�ضـ�يل�جـدا�زم�سـنو�اـو�لتـ�،رلوقـف�املسـتأَج لالقيمـة�ال�ليـة��يقـارب

ى�النحــــو�الــــذي�يــــراه�مناســــب�لــــھ�ـم�للوقــــف�علــــئي�والــــداـيحصــــل�ع�ــــ��حــــق��ســــتخدام�الفعلــــ

ع�ـ��عمليـة��لالسـتغناءو���صيغة�مبتكرة��،ورثتھلولھ�أن�يو����بھ��،و�إم�انھ�بيع�حقھ��ذا

  .رةـي�تلقى�معارضة�كبيـبيع�الوقف�الت

ــــ�عقـــد� ر�ع�ـــ��أن�يقـــوم�بإصـــالح�الوقـــف�مؤسســـة�الوقـــف�واملســـتأِج �ـــو�اتفـــاق�بـــ�ن�: املرصـــدـــ

�شــغيل��ر�مــن�نــاتج�ــون�نفقــات�ذلــك�دينــا�ع�ــ��مؤسســة�الوقــف�يأخــذه�املســتأِج تو �،وعمارتــھ

  .حسب��تفاق�ثم�يتم��سديد��جرة�ملؤسسة�الوقف�الوقف،

  

أن�حق��ــ��ـالــ صــاحبھول،�وقفيالــعقــار�الشــراء�حــق��قامــة��ــ���ــو�عقــد�يمثــل�  :خلوـالــعقــد�ـــــــ�

و��ــون��،... املشــروع�الــذي�يــراه�مناســبا�ســواء��ــان�مســكنا�أو�محــل�تجــاري ع�ــ��الوقــف�يقــيم�

�ــ��أرض�وقفيــة�معينــة��أن�يبـــرم�مســ�ثمر�مــع�مؤسســة�الوقــف�عقــد�خلــو  :مثــل�،بصــفة�دائمــة

  .�ل�وقتيدفع�أجرة�املثل�حسب�عادة�و �،ير�دفيغرس�ف��ا�أو�يقوم�بالبناء�عل��ا�حسب�ما�

  

�انـن�املوقوفـــة�أو�جـــزء�م��ـــا�وشـــراء�بـــدل�ا�عيـــــيقصـــد���ـــا�بيـــع�العيـــ): �ســـ�بدالأو�( املناقلـــةـــــــ�

الصــيغة�ت�ــيح�فرصــة�تفعيــل��وقــاف��ــذه�واملالحــظ��نــا�أن��،يــتم�جعل�ــا�وقفــا�جديــدا�أخـرى 

ي�زحــــف�عل��ــــا�العمــــران�فــــيمكن�شــــراء�بــــدال�م��ــــا�ـبيــــع��را�ــــ���الزراعيــــة�التــــ :مثــــل،�املعطلــــة

  .جديدـوجعل�ا�الوقف�ال�أوسع�من��و��أرا����زراعية�

  

: ؛�مثـلمشـروعي��امـدى�التقليديـة�اخـتالف�الفق�ـاء��ـ��واملالحظ�ع�ـ���عـض��ـذه�الصـيغ�

   .�ارحد�� خلو،�وعقـعقد�ال
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  :�وقافالصيغ�ا��ديثة�لتنمية�/ ب

�،مـــع�أطـــراف�أخـــرى��ـــ��رأس�املـــال�مشـــروع�معـــ�نمؤسســـة�الوقـــف��شـــ��ك�بـــأن�: عقـــد�املشـــاركةـــــــ�

وقـد�ت�ـيح��ـذه�الصـيغة�إ�شـاء�أصـول�وقفيـة�جديـدة�إذا� ول�ا�أيضا�أن��شارك����إدارة�املشـروع،

عوائـــد�إضـــافية�با��صـــول�ع�ـــ�� ســـمحكمـــا���،ح�مؤسســـة�الوقـــفـ�انـــت�املشـــاركة�متناقضـــة�لصالـــ

  .�صول�الوقفيةبقية��ستفيد�م��ا�مؤسسة�الوقف����صيانة�وتنمية�

ســـواء�ت�ـــون��؛املضـــار�ةوفـــق�صـــيغة�ر�ـقـــف�أن��شـــارك�الغيـــيمكـــن�ملؤسســـة�الو �:عقـــد�املضـــار�ةـــــــ�

  .ي�القائمة�بالعملـ���صاحبة�التمو�ل�أو��مؤسسة�الوقف�

  

ـــ� أو��،جيل�الــثمن�لســلع�تأجــل��ســليم�اـيمكــن�ملؤسســة�الوقــف�أن��ســتفيد�مــن��عــ�:عقــد�الســلمــــ

،�احتياجا��ـا،�و�ـل�ذلـك�مـن�أجـل�تمـو�ن�جيل�ا�للـثمنـتضمن�حصول�ا�ع���سلع����املستقبل�بتع

  .أو�ضمان��سو�ق�منتجا��ا

  

ستصـناع��يح��ذا�العقد�ملؤسسة�الوقف�أن��شـارك��ـ��املشـار�ع�بصـيغة�� ي :ستصناععقد�� ــــ�

زات�أو�ـأو�مستصـــنعة�إذا��انـــت�تحتـــاج�إ�ـــ��تج�يـــ�،فت�ـــون�إمـــا�صـــا�عة�إذا��انـــت�تملـــك��م�انيـــات

  .صناعة�معينة

 :أســــاليب��ســــ�ثمار��ــــ���قتصــــاد��ســــالمي�مثــــلكمــــا�يمكــــن�ملؤسســــة�الوقــــف�أن�ت�بــــع��ــــل�

  .وغ���ما�لشرعيةا�ملرابحةاو ،�إصدار�الص�وك�الوقفية

العمـــــل�التوعـــــوي�والـــــدعوي�و ى�مؤسســـــة�الوقـــــف�أن�تجمـــــع�مـــــا�بـــــ�ن�العمـــــل��ســـــ�ثماري�ـعلـــــو 

  .وفق�ما�أصبح��عرف�بال�سو�ق�الوقفيإل�شاء�أوقاف�جديدة�
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  :خالصة

الـذي��عّبــر�الوقـف�ن�لنـا�بـأن�ة�ي�بـ�ّ يـلعالقـة�الوقـف�بالتنممن�مضمون�التحليل�النظري�

غال��ــــا�مــــن�رة�ـكثيــــة�ي�تفــــع���ــــا�فئــــات�ل�ماليــــو أصــــ الوحــــدات��قتصــــادية�برصــــدمــــن�تطــــّوع� عــــن

�نتفــاع�ع�مــن�حيـث�عــدم�التعـدي�عليـھ�ضــمانا�السـتمرار�مـع�خصوصــية��ـذا�التطـوّ و  ،املحتـاج�ن

  .����قتصاد��سالميمستدامة�الـتنمية�مستدامة�لل آليةي�ون�الوقف� بھ�ملدة�طو�لة

ـــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ   ـــــ
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