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مقدمة

ختصتأواإلسالميةالشريعةبهتميزتمتكامل،اقتصادياجتماعيدينيمنهجالوقف

الوقفمر.للمثوبةموجباوالخير،أبوابمنباباعليهحثتوتنظيما،وتشريعابه

فتعددت،المجتمعيةواالقتصاديةالمتغيراتمعتماشيااالبتكاروالتجديدمنبمراحل

الوقفأنالحقيقةو.لهالمنظمةالقوانينفيهاتطورتوأغراضهوأشكالهفيها

نأقيلحتىالجمود،عنيكونماأبعداالقتصاديوالتنمويواالجتماعيبمفهومه

اركينتتعالى،هللقربةكونههيالفقهاءعليهاأجمعالتيالوقففيالوحيدةالمسألة

ذي،الاألمر.قوانيناوأنظمةوشرطاالوقففيالتجديدواالجتهادأمامواسعا  المجال

.عةالشريلمقاصدوفقااالجتماعيةواالقتصاديةالتنميةفيالوقفدوربهيعزز



كانت وما زالت األوقاف ركيزة للنمو االقتصادي 
واالجتماعي

زالدينبهازتمي  زخاصيةالوقف جزء زتاري    خالمرزعىلاألوقافمثلتوزاألديان،سائرزعناإلسالم 
ز
 
،االقتصادزمكوناتمنرئيسا زعليهُيرتكززالذيالشديدزالركنفكانتاالسالم   

االعباءمواجهةف 
،للمجتمعاالقتصادية الدعوةلقباالجتماعيةالمسؤوليةجانباالوقافجسدتوقدزاالسالم 

.الحديثبمعناهازعليهازوالحثلهاز

يةأساسركيزةالتاريخعبراألوقافشّكلت

معاتالمجتفيواالقتصاديةاالجتماعيةللتنمية

اإلسالمية

عةسبوسلمعليههللاصلىالرسولأوقف•

صلىللرسولمخيريقبهاأوصىحوائط

وسلمعليههللا

يهمعلهللارضوانالصحابةجميعأنثبت•

رومةبئروقفيذلكومنأوقفوا،قد

وبيرحاء

ةنتيجاألمويالعصرفياألوقافازدهرت•

واستحدثاالسالميةالدولةرقعةاتساع

مستقلديوانالألحباس

يالعباسالعصرخاللالوقفنظامتوسع•

المكتباتلتشملمصارفهواتسعت

وغيرهاوالمصحات

األبحاث

البرامج الثقافية

البرامج االجتماعية

مجاالتزأثرزمعارصةزللوقفاألوقاف عبر التاريخ اإلسالمي

الصحة

التعليم

اإلسكان



دور األوقاف في التنمية االقتصادية

هتوجيوللدولةالعامةالموازنةعناألعباءتخفف•

األولويةذاتللبرامجالحكوميالدعم

ولأصإلىاألوقافإيراداتوالواقفينأموالتحويل•

االدخاربينتزاوجاقتصاديةآليةفيمنتجه

واالستثمار

ظائفلوبتوليدهاالبطالةنسبتخفيضفيتساهم•

:فيالدرجاتبمختلف

مباشرةالوقفيةاالستثماراتوالمشاريع–

عالمشاريلخدمةتنشأالتيالخدميةالقطاعات–

الوقفية

علىعمليةخطوةالزراعيةاألوقافوتطويردعم•

للمجتمعالغذائياألمنتحقيقطريق

مةالمستداالشاملةالتنميةفيفاعلعنصر•

وراستثمافيالخاصالقطاعمشاركةتحفيز•

افقةالمرالخدميةأوالوقفيةالمشاريعتشغيل

نىالبمشاريعلتمويلالماليةالمواردتعبئ•

والصحيةالصناعيةالمنشآتوالتحتية

والسياحية

المنتجةاألسروالرياديةالمشاريعتدعم•

علىالطلبتنميلهاالمستحقينعلىمصارفها•

ريةاالستثماالحركةوتنشطالخدماتوالسلع

مباشرةغيرنتائجمباشرةنتائج



دور األوقاف في التنمية االجتماعية

في أي مجتمعرافد رئيس لتمويل النشاط الخيريالوقف 

لخيرية للمؤسسات والجمعيات اتتناسب مع الحاجة الدائمة طبيعة الوقف وشروطه وضوابطه 

بعكس الصدقات المخصصة الحتياجات معينة تنقضي بانقضائها

للتنمية الشاملةالرعاية االجتماعية للوقف مقدمة 

ت الصحة بتعبئة الموارد لإلنفاق االجتماعي في مجاالمشاركة المجتمع في الشأن العام يعزز 

و التعليم وغير ذلك

فروض الكفايةالوقف أحد عناصر 

1

2

3

4

5



الوقف و االسكان

تمهيد

مفهوم االسكان كاحتياج انساني مفهوم متجذر ومتجدد كذلك•

توفير السكن المالئم لطالبه لم يكن هاجسا كما هو اليوم •

على دور -بحسب ما اطلعت -صور الوقف على االسكان محدودة اقتصرت •
.ايواء لفئات مخصوصة كطالب العلم وعابري السبيل وغيرهم 

ة اال ان غالبية االعيان الموقوفة في مختلف دول العالم االسالمي هي اعيان عقاري•
.مصارفها نادرا ما تكون على مجال االسكان

ة النهوض بقطاع االسكان وتوجيه االعيان الوقفية لدعمه وتمويله تواجه عد•
:تحديات

تشريعية•

تنفيذية وتشغيلية•

.تعدد االطراف ذات العالقة •



هل هناك حاجة للوقف على االسكان ؟

.بالتأكيد ثمة حاجة للوقف على االسكان ... االجابة 

:أهم الدواعي لذلك

.اسكان الشرائح االقل دخال هاجس عام لدى جميع دول العالم تقريبا .1

.ارتفاع معدالت الفقر والبطالة في عدد من دول العالمي العربي واالسالمي.2

مرتبطة زيادة واتساع المناطق العشوائية وتفاقم المشكالت المجتمعية واألمنية ال.3
.بها 

.ارتفاع اعداد الالجئين المهجرين من مناطق الصراعات .4



اسكان الفئات االشد حاجة 

ئات تجارب دولية عديدة في مجال االسكان خلصت الى ان النموذج االمثل السكان الف
.االشد حاجة هو االيجار الرمزي وليس التمليك المباشر 

اح هنالك محددات عديدة السكان الفئات االشد حاجة ينبغي التنبه لها لضمان نج•
:مساعي اسكانهم وتوجيه االعيان الوقفية لذلك وهي 

تحديد الشرائح المستهدفة و تقييم االحتياج.1

لتحقق من مدى أهلية المستفيدين وتحديد أألولويةا.2

االنتفاع مقابل التمليك.3

تشكيل مجتمعات مهمشة موصومة بالفقر.4

تقنيات البناء المستخدمة.5

البرامج التنموية المرافقة ودور القطاع غير الربحي فيها.6



تطويرالعشوائيات

م هي مجموعة الوحدات الواقعة في أواسط المدن الكبرى أو القريبة منها، وت
البناء عليها دون الحصول على فسوحات 

ى التحتية، بناء ، و تتسم في مجملها بتدني جودة الوحدات السكنية و ضعف البن
.و ارتفاع معدالت الجريمة فيها

:لتطوير العشوائيات محددات مختلفة كذلك 

.موقع العشوائية وجدوى استثمارها •

الحد األقصى من الكثافة السكانية في العشوائيات•

ائمة او ابقاء ساكني المناطق العشوائية فيها او نقلهم لمناطق اخرى بصفة د•
.مؤقتة 

.التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المتوقعة •

.دور القطاعات الحكومية ذات العالقة والتسهيالت المقدمة منها •



اسكان الالجئين 

محددات اسكان الالجئين

امر سياسي في المقام األول يعتمد على تكامل تام مع الحكومة ذات العالقة •

تحديد الفترات المتوقعة لبقاء الالجئين •

نوعية البرامج التنموية المرافقة المقدمة لهم •

توفير االحتياج السكني المالئم بتقنيات منخفضة التكلفة •

التكامل مع الجهات الدولية المانحة في ذلك •



الئمة ماهو الوعاء الوقفي المناسب الذي يضمن به مرونة اكبر لتقديم حلول اسكانية م
للشرائح المستهدفة ؟

وفير أوقف النقود هو االجراء االمثل الذي يضمن به المرونة المطلوبة التي من شأنها ت•
السكن المالئم للشرائح المستهدفة وتطوير العشوائيات ايضا

ستثمارها يهدف لجمع األعيان الوقفية النقدية وا-أو عدة صناديق-إنشاء صندوق وقفي •
:وصرف غاللها على اسكان الشرائح المستهدفة ، وذلك عن طريق

.ين شراء االراضي والبناء عليها لتوفير وحدات سكنية باالنتفاع للمستفيد.1

أو غيره من صور االستثمار والشراكة في BOTاستثمار المناطق العشوائية بنظام .2
.ذلك مع القطاعين الحكومي والخاص 

(األراضي تحديدا ) قبول التبرعات و الهبات العقارية .3

ضمان نجاح أي صندوق وقفي لالسكان أو غيره من مجاالت األثر ونجاحه في جذب•
شفافية االعيان الوقفية له مرتبط بحوكمة رشيدة يضمن بها تحقيق اقصى درجات ال

.والنزاهة وهو أمر في غاية األهمية لبراء ذمة مجلس النظارة القائم على الصندوق



المحددت االستراتجية للصندوق الوقفي

استراتيجية جمع هيكل الصندوقسياسة االستخدامسياسة االستثمار
األموال



نموذج مقترح لصندوق وقفي لالسكان

الصندوق الوقفيالواقفين 

طرف ثالث

األصو

ل
/ منظمة حكومية 

غير ربحية

دعم

العوائد
األصو

ل



و التمويل الجمعي كرافد FINTECHالتقنية المالية 
للوقف على االسكان

FINTECHماهي التقنية المالية 

ة حل معاصر لتسهيل الوصول الواقفين المحتملين وزيادFintechالتقنيات المالية 

.االعيان النقدية الموقوفة 

و أمثلتها الدوليةCrowed Fundingمنصات التمويل الجمعي 
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