
يوسف بن عثمان بن حزيم. د 

أهمية الوقف في التنمية االقتصادية المستدامة



:المقدمة:أوالا 

ا التنميةعلىآثارهفيتتمثلالكبرىأهميتهللوقف التنميةلىعوالتنميةعموما

ا  ا االقتصاديةوالتنميةعموما ثمداخليةالوفعاليتهكفاءتهمازدنافإذاخصوصا

األجيالتشمللأبعدآثارإلىبالضرورةنقلناهفنحنالمستدامةفلسفةعليهأدخلنا

البعديفوالبيئةوالمجتمعباالقتصادواالهتمامالزمنيالبعدحيثمنالقادمة

.الموضوعي

:مدخل 1/1



:المقدمة:أوالا 

.مقدمة:أولاً

.المحتويات1/1

اً .الوقف:ثانيا

.لغةا (أ

ا (ب .اصطالحا

.تعريفه2/1

.خصائه2/2

.الوقفاستثمارسياسات2/3

اً .التنمية:ثالثا

.تعريفها3/1

.االقتصاديةالتنمية3/2

.البشريةالتنمية3/3

.المستدامةالتنمية3/4

:المحتويات 2/1



:المقدمة:أوالا 

اً .المستدامةالتنميةعلىالوقفأثر:رابعا

.والدولةالوقف4/1

.والمجتمعالوقف4/2

.واالقتصادالوقف4/3

.والبيئةالوقف4/4

اً .والتوصياتالخالصة:خامسا

:المحتويات 2/1



ا  :الوقف:ثانيا

:لغةاً•

.حبستهاأياألرضووقفت,الحبساللغةفيالوقف

اًالوقف• :اصطالحا

.ةالمنفعوتسبيلاألصلتحبيس:بأنهالوقفالحنابلةعرف

:تعريف الوقف1/2



ا  :الوقف:ثانيا

:الجتماعيوالقتصادالوقف•

وأمهيكلةبنياتشكلفيتنظمالتياالقتصاديةاألنشطةمجموعة

الجماعيةالمصلحةتحقيقيهدفمعنوينأوذاتيينألشخاصتجمعات

شاركيتوديمقراطيمستقللتدبيرتخضعمستقلةأنشطةوهيوالمجتمعية

.حراا فيهاالنخراطيكون

:الغربيةوالتجربةالسياقفي•

الهبات:مفهومكبيرحدإلىيناظرالجاريةالصدقةأوالوقف)1

يطتحالتيالحرماتمعبالديمومةتتصفالتيEndowmentsالدائمة

توهبوالتياستثمارهاوطرقوريعهاأصولهافيالتعرفعلىكقيودبها

.التعليممؤسساتإلىعادة



ا  :الوقف:ثانيا

اًالوقفمفهوميناظر)2 Firstاالئتمانمخصص:أيضا Fundوهو

ا توضعوأموالملكياتمنمخصص ثقةشخصوإدارةتصرفتحتجانبا

.يالموصوفاةبعدذلكيتولىالمحاسبةأوالقانونرجالمنيكونماعادة

طالحاصمنجزءالغربيالعرففيتعتبرالمستديمةأوالدائمةالهباتنأ)3

Philanاالجتماعيالخيرأعمالكافةيشمل Thropyاللغةفيومعناه

خللالأسبابتزيلبأنهااإلحسانعنوتختلف,(الناسحب)الالتينية

ا واالقتصادياالجتماعي .جذريا



ا  :الوقف:ثانيا

:المدنيالمجتمع)4

يالت(األخالقيةالحياة)منجزءبأنهالمدنيالمجتمعهيجلوصف

تمعالمجوكان,والدولة,المدنيوالمجتمع,األسرة:عناصرثالثةمنتتألق

اشرالمباالعتمادذاتاألسريةالرابطةبينالوسطيةالمرحلةيعتبرالمدني

.للدولةالعاموالمقصودواالهتمامالوثيقةواألواصر

والسعادةشةالمعيسبلفيهتتضافر,التامالتكافلمننسق):أنهعلىويعرف

ا يكونوبهذا(للجميعالقانونيةوالحقوق ا لمجتمعاأنانيةعلىيتسامىنسقا مترفعا

.العامالصالحمنظورخاللمنبالفردالخاصةالمصالحدائرةفوق



ا  :الوقف:ثانيا

:التمكين)5

تخاذامنيتمكنواحتىلألفرادواالجتماعيةالشخصيةالقوةتعزيزعملية

.حياتهملتحسينإجراءات

ا التمكينيُعّرفو الخدمةمنظورمن(Empowerment)اصطالحا

مصيرهمربتقريحقهمفيالفقراءلتقويةاستراتيجية":أنهعلىاالجتماعية

دقوماالمحليالمستوىعلىالقراراتخاذفيالمشاركةخاللمنبأنفسهم

حولاقهمإنفوتنظيموالفقراءالقوةمالكيبينللمصالحتعارضمنذلكيواجه

لحكوميةواالشعبيةالمنظماتفيمشاركتهمتدعيمعبرمشتركةومصالحأهداف

."بهامطالبينإلىللخدماتمتلقينمنليتحولوا



ا  :الوقف:ثانيا

(تماعياالج)الربحيوغيرالربحياالقتصاديالنشاطخصائصبينيجمع•

ا آنفي .معا

.(االستدامة)واالستقرارالشباب•

.عامةلملكية(الثروة)الشخصيةللملكيةالطوعياالنتقال•

.اآلخرةوعمارةالدنياعمارة•

.األجلطويل(والعائدالمخاطر)المتوازناالستثمارتفضيل•

.(اإلدارة)الطبيعيةالحوكمة•

.االجتماعيةالمشاركة•

:الوقف ( طبيعة ) خصائص 2/2



ا  :الوقف:ثانيا

ا مباحةمجاالتفياالستثماريكونأن• .شرعا

قووفالوقفعلىواالشرافالنظارةحقلهممناالستثمارقراريصدرأن•

.المقّرةوالسياساتاللوائح

ا الوقفأموالاستثمارعلىالقائمينألمانةالدقيقالتحري• تعرفللضمانا

.والنزاهةالسليم

منالنوعبهذاوالعرفةواألمانةالخبرةأهلمناإلشرافيتوافرأن•

.واالختالسالخيانةمنوحمايتهاالستثمار

الحاجات)لهمالضروريةالحاجاتبمراعاةعليهمالموقوفحالمراعاة•

(األساسية

:سياسات استثمار الوقف 3/2



ا  :الوقف:ثانيا

ةالمحيطالبيئيةاإلقليميةللمشروعاتواألموالاالستثماراتتوجهأن•

.فاألقرباألقربثمبالمؤسسة

أجلمنهعلياالتفاقيمكنمناسبمجزيعائدلتحقيقالممكنةالوسائلاتخاذ•

.األصولوصيانةتعميرعلىاالنفاق

فيهاتكبرالتياألعمالوتجنباالستثماريةالمخاطرتوليدعلىالحرص•

الالزمةالضماناتعلىالحصولتأمينمعاألمانفيهاويقلالمخاطرة

.الوقفأموالاكتنازوتجنبواألمانالعوائدبينالتوازنوإجراء

مامقداراالستثماريةالعمليةأطرافمنطرفكليعلمبحيثالعقودتوثيق•

خسارةمنيتحملسوفماومقداركسبأوعائدمنعليهيحصلسوف

كشإلىيؤديماأوغررأوجهالةيحدثالحتىموثقةعقودفييكتبوأن

.ونزاعوريبة

:سياسات استثمار الوقف 3/2



الدولة

الوقف

المجتمع الخيري 

والمدني
نقل ملكية تطوع (االقتصاد)التّجار 

(تبرع)

ا  :الوقف:ثانيا



ا  :الوقف:ثانيا

1+ 1-

هيئة مستقلة مجتمع مدني وخيريوزارة

ال مركزيةمركزية

1+ رأس المال-1

ظالم لنفسه
سابق بالخيرات 

(اإليثار العام)

مقتصد

1+ 1-

المجتمع الخيري 

والمدني

تمكينرعوي

تمكين/ رعوي 



ا  :الوقف:ثانيا

قوى بشرية

الوقف

سياسات استثمار ومنح عمليات

تنظيم•

تقنية•

وتشغيلصيانة•

عليا

وتنفيذية 

متوسطة

1+ 1-

كفاءة وفعالية اإلدارة

عاليضعيف
متوسط



ا  :اديةاالقتصوالتنميةالمستدامةالتنمية:ثالثا

بذلكتفعرفآخرجانبمنواالقتصادجانبمنبالدولةالتنميةمفهومارتبط•

."ميسرةولطرقلالقتصادودائمنوعيتحسينعملية":أنهاعلى

ا التخلفمنالخروجعملية"• الكافيالجهدببذلذلكويكونالنمومنانطالقا

."االستثمارمجالفي

:تعريف التنمية 1/3



ا  :اديةاالقتصوالتنميةالمستدامةالتنمية:ثالثا

فعورأفضلجديدةإنتاجيةأساليباستنباططريقعنالمجتمعتقدم"•

يماتتنظوخلقالبشريةوالطاقاتالمهاراتإنماءخاللمناإلنتاجمستويات

."الزمنمرعلىالمجتمعفيالمتراكمرأسمالزيادةعنفضالا ,أفضل

وحمايةةاالجتماعيالعدالةإلىإضافةكمحوراالقتصاديةالتنميةتعّرفكما•

اللخمنالفقرعلىوالقضاءحدأقصىإلىالمجتمعدخلزيادة":البيئة

."وبكفاءةاألمثلالنحوعلىالطبيعيةالموارداستغالل

:التنمية االقتصادية 2/3



ا  :اديةاالقتصوالتنميةالمستدامةالتنمية:ثالثا

تلكوترتكز,الناسأمامالمتاحةالخياراتزيادةإلىتهدفعملية"•

وأنالعللمنخاليةطويلةحياةالناسيحياأنفياألساسيةالخيارات

حياةمستوىلتحقيقالالزمةالمواردعلىيحصلواوأنالمعرفةيكتسبوا

."كريمة

وغايتهاامنطلقهاالنسانتجعلواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةفينظرية"•

وتنظرنالمهيميالعنصرباعتبارهاواالجتماعيةالبشريةاألبعادمعوتتعامل

ا باعتبارهاالماديةللطاقات التنميةههذفهدفالتنميةتحقيقشروطمنشرطا

."وخالقةوصحيةطويلةبحياةالتمتعمناالنسانتمكنبيئةخلقهو

علقتسواءالحريةهوللتنميةالحصيصالمضمون":يعرفهاصنأمارتا•

معناهابالحريةأومثالا الفقرمنكالحريةالسلبيبمعناهابالحريةاألمر

."فيهايرغبالتيالحياةنوعاختيارعلىالمرءكحريةاإليجابي

:التنمية البشرية 3/3



ا  :اديةاالقتصوالتنميةالمستدامةالتنمية:ثالثا

منبدلالبعيداألمرعلىالتركيزخاللهامنيتماألهدافمنجملةوضع"•

كوكبوعلىالحاليةاألجيالبدلالمقبلةاألجيالوعلىالقصيراألمر

اسيةاألسالحاجياتتلبيةوعلىمنقسمةوأقاليمدولمنبدلبكاملةاألرض

نمتعانيوالتيالمواردالمنعدمةوالشعوبوالمناطقاألفرادعلىوكذلك

."التهميش

بتلبيةقضيتالتيالتنمية":بأنهاوالتنميةللبيئةالعالميةاللجنةعرفتها•

وحاتهمطمإلرضاءالمجتمعأمامالفرصةوتوسيعللجميعاألساسيةالحاجات

دحدوضمناستهالكيةأنماطتشجعالتيالقيمونشرأفضلحياةإلى

."معقولبشكلتحقيقهاإلىالمجتمعيتطلعالتيالبيئيةاإلمكانات

:التنمية المستدامة4/3



ا  :اديةاالقتصوالتنميةالمستدامةالتنمية:ثالثا

:المستدامةللتنميةاألساسيةاألبعاد•

البعدًالبيئي البعدًالجتماعي البعدًالقتصادي

النظم اإليكلوجية 

الطاقة 

التنوع البيولجي

االنتاجية البيولجية

القدرة على التكيف

المساواة في التوزيع 

الحراك االجتماعي 

المشاركة الشعبية 

التنويع الثقافي

استدامة المؤسسات

النمو االقتصادي المستدام

كفاءة رأس المال 

إشباع الحاجات األساسية

العدالة االقتصادية 



ا  :اديةاالقتصوالتنميةالمستدامةالتنمية:ثالثا

البعد 

االقتصادي

البعد 

البعد االيكلوجي

االجتماعي

ةااليكلوجيالنظم•

الطاقة•

جيالبيولوالتنوع•

البيئةقضايا•

النمو•

المساواة•

الكفاءة•

المشاركة•

الشعبية

الحراك•

االجتماعي

ةالثقافيالهوية•

التطوير•

المؤسسي



ا  :المستدامةالتنميةعلىالوقفأثر:رابعا

الوقف

الدولة

المجتمع

البيئة

االقتصاد



ا  :المستدامةالتنميةعلىالوقفأثر:رابعا

:الوقف والدولة 1/4

الوقف

والقطاع العام

خلق الوظائف

وقف الدولة على 

المشاريع

البنية التحتية

الصكوك



ا  :المستدامةالتنميةعلىالوقفأثر:رابعا

:الوقف والدولة 1/4

الخ...لعسكرياالتصنيع,الصحة,التعليم)التحتيةالبنيةفياالستثمار•

).

.الصكوك•

.المشاريععلىالدولةوقف•

.الوظائفخلق•



ا  :المستدامةالتنميةعلىالوقفأثر:رابعا

:الوقف واالقتصاد 2/4

الوقف

واالقتصاد

الحوكمة

المسؤولية 

االجتماعية

االستثمار المشترك

المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة



ا  :المستدامةالتنميةعلىالوقفأثر:رابعا

:الوقف واالقتصاد 2/4

.(التجاّرتطوع)االجتماعيةالمسؤولية•

.المشتركاالستثمار•

.والمتوسطةالصغيرةالمشاريعدعم•

.الحوكمة•



ا  :المستدامةالتنميةعلىالوقفأثر:رابعا

:الوقف والمجتمع 3/4

الوقف

والمجتمع

تفتيت الثروة وإعادة 

التوزيع

المؤسسات      غير 

الربحية

المساواة االجتماعية

االبتكار االجتماعي

والموهبة واإلبداع



ا  :المستدامةالتنميةعلىالوقفأثر:رابعا

:الوقف والمجتمع 3/4

.الربحيةغيرالمؤسساتدعم•

.االجتماعيةالمساواةتحقيق•

.واإلبداعوالموهبةاالجتماعياالبتكاردعم•

.التوزيعوإعادةالثروةتفتيت•



ا  :المستدامةالتنميةعلىالوقفأثر:رابعا

:الوقف والبيئة 4/4

الوقف

والبيئة

الحيوان

الطبيعة

الماء

الطاقة



ا  :المستدامةالتنميةعلىالوقفأثر:رابعا

:الوقف والبيئة 4/4

.الطبيعةحماية•

.الطاقةتوفير•

.الحيوانيةالثروةعلىالمحافظة•

.الماء•



ا  :والتوصياتالخالصة:خامسا

وميةالحكللمركزيةخفضتواإلسالميالعربيالعالممعظمفياألوقافإن•

فيداخليةوفعاليةكفاءةضعفمعوالمدنيالخيريالمجتمعحسابعلى

.االستثماروسياساتوالعملياتالبشريةالموارد

ياالجتماعاالقتصارفهمواستبعادالفقهياإلطارفيسجنهاعنناهيك

.التضامني

دالا بالماديةالرعويةعلىالعوائدمنحفيأثرهاالقتصاربالضرورةأدىما

عنادياالقتصباالستقاللالمستدامةللتنميةشاملفهمخاللمنالتمكينعن

المساواةقتحقيوكذلكلإلنتاجاالستهالكمنوالتحولالكبرىالصناعيةالدولة

.والسعادةوالرفاهيةاالجتماعية

:الخالصة 1/5



ا  :والتوصياتالخالصة:خامسا

علىالعربيالمالعفيلألوقافوالتنظيميةوالقانونيةالتشريعيةالبنيةتحديث•

ا الدولةعليهتشرفاجتماعياقتصاديقطاعأنهأساس منارويدالمركزيا

ا المستدامةالتنميةأولوياتوفقالثالثالقطاع زاراتومعبالتعاونوطنيا

.والتخطيطالتنمية

اعالقطمعاالنتاجمدخالتفيفعالةشراكةمنالبد,الوقفأثرلتعظيم•

وإداراتوالمتوسطةالصغيرة(المؤسسات)المشاريعسيماالالخاص

شاريعمعلىفتنفقوعوائدهاالنتاجمخرجاتوأمافيهاالجتماعيةالمسؤولية

.الرعويةعنبدالا التمكينوبرامج

:التوصيات 2/5



ا  :والتوصياتالخالصة:خامسا

القطاعمنمشتركةللجانفيهايخضعضرورةاألوقافقطاعحوكمةإن•

تجالواالرالتحكمعنبدالا الخاصالقطاعبشركاتأسوةوالحكوميالثالث

.ارالنظّ مجلسداخلقوىمراكزبينالفاسدالتعاضدأوالسلطويالفردي

العمالقةيةاالستراتيجالمشاريعفياألوقافعوائدوتركيزلتخصيصالدعوة•

القطاععجزأوالمخاطرةألخذالخاصالقطاعيعجزالتيالتحتيةالتنميةفي

.والصحة,والتدريب,التعليم:وأفضلهاالتمويلعنالعام

ئفوظايتولىلمنواإلدارةتطبيقيدبلومأوزمالةعلىالحصولاشتراط•

.ونوابهمالتنفيذيونالمدراءأوالنظارةمجلسفيقيادية

:التوصيات 2/5



ا  :والتوصياتالخالصة:خامسا

غيرومنظماتهالخيريالعملسياساتتوجهأنمانحةكجهةاألوقافعلى•

شتراطاتاتحقيقبعدللتنميةوالضروريةالملحةاالحتياجاتوفقالربحية

منوالقادمةلألجيالكحقبالبيئةاالهتمامالضروراتتلكومن,الوصية

تلوثنموالحدالجائراالحتطابومكافحةبالتشجيرالعنايةمشاريعهاأجلّ 

ناءبفيواإلسهاماستهالكهوترشيدللشربالصالحالماءوتوفيرالهواء

.اياتالنفتدويروإعادةالعامةبالنظافةوالعنايةالصحيالصرفشبكات

يةاألهلاألوقافمعمشتركةأومنفردةاألوقافإنشاءفيالدولةمبادرةإن•

(كصكو)عامدينسنداتأوملكيةسنداتإصدارعبرمشترككاستثمار

تحسينعنفضالا تحديداا والجامعاتالتعليمكقطاعالمشاريعاستدامةسيفرز

.اإلدارةوفعاليةكفاءة
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االبتكارفياالستثمارشجعتإذاقفزاا أثرهامنستعظماألوقافإن•

ذروةهيالمجاالتوهذهوالموهبةواالختراعواإللهامواإلبداعاالجتماعي

.البشريالمالرأسفياالستثمار
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عوديةالسالعربيةالمملكةرؤيةتحقيقسيدعماألوقافهيئةإنشاءقرارإن•

العملوزارةلسلطةتخضعالأن:بأمرينمرهونونجاحهام2030لعام

دورولتغوالثانيالالمركزيةمقصدأوعلةسيقتلحيثمباشرةوالتنمية

تنسيقوالوالتشاركالتعاونأنحينفياألوقافوتشغيلإدارةنحوالهيئة

أثرياءهاياووصاالجتماعيةبمسؤوليتهالخاصللقطاعوالتسهيلوالتفويض

تفعيللالرؤيةيسعىالذياالستراتيجيالدورهووالخيريالثالثوالقطاع

كافةيجمعأعلىمجلستأسيسيقترحكماالمدنيالمجتمعوإمكاناتطاقات

القةالعذاتالحكوميةوالقطاعاتالثالثوالقطاعالمدنيالمجتمعمؤسسات

.الرؤيةوأهدافالمستدامةالتنميةتحقيقنحوالتعاونأجلمن
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