
األوقاف ومشاركتها في حل التحديات االقتصادية خالل الجائحة

حسن بن محمد شريم. د



يالوقف ودوره في النماء املجتمع

 الوقف
دينهميفالناسمصالحلتحقيقجاءنظام،إليهيسبقلماالجتماعيالتكافلألوانمنلون 

.ودنياهم

.متكافلبناء  محتاجيهعلىليرداملجتمعألغنياءدور  الوقف
صفةويملك،الزكاةمثلاإللزاميةاملواردمعالتوازنيالتوزيعتحققالتياالختياريةاملواردمنالوقف

.واالستمراريةالثبات

.سانيةإنتعليمية،صحية،اجتماعية،مستهدفاتتحقيقفيالدولةمعالتكافلفيإسهامالوقف
.االدخار، وقوة الصرف، وقوة االستثمار: يجمع بين قوةالوقف

وهو قبلللمستاستثماًرادائم،وجودذاتاقتصاديةمؤسسةبتأسيسيكون ماأشبهإنشاءالوقف

.القادمةاألجيالأجلمناإلنتاجيةللثروةبناء



لنماءتنموي شريكالوقف
وفياملجتمعاقتصادات

القطاع :قطاعاتهاجميع
الصناعي

القطاع 
الزراعي

القطاع 
التجاري 

القطاع 
الصحي



:ومن أشكال األوقاف في ذلك، على سبيل املثال

وقف توزيع 
املصاحف

وقف خزانة 
الكتب

وقف سقيا 
الحاج

وقف ذوي 
ةاألقدار واملكان

وقف تزويج 
الفقيرات

وقف الخبز

وقف النساء 
الغاضبات

وقف الثياب 
لستر عورات )

(الضعفاء

وقف نقطة 
الحليب

وقف إيواء 
الغرباء

وقف األواني 
وحاجات املوالي

وقف النساء 
املرضعات

أوقاف على رعاية 
البيئة والحيوانات 

والطيور 

وقف على أبناء 
السبيل

الوقف على األوالد 
واألقارب والذرية

وقف الُدور 
لأليتام ومن في )

(حكمهم



لمالعاوأماممفاجئوقتفيكوروناجاءت

:واجتماعيااقتصادياالنظراتمنعدد
فقر فييعيشون العالمسكانمن%85كان1800عامفي•

مر العمتوسطيتجاوز العالمفيبلدهناكيكنولممدقع

70نمأكثر العاملياملتوسطاليوميبلغ..عاما40فيهاملتوقع

.عاًما

ستةالعالمسكانعددارتفعاليوموحتى1820عاممنذ•

.أضعاف

ءكهربااألمريكيةاملنازل من%20لدىيكنلم1940عامحتى•

.جاريةمياهلديهميكنلم%30و

منأقلأينانومترا،80عنقطرهيزيدال فيروسوبسبب•

رهبأسالعالمسكانأصبح–مرةألفبحوالياإلنسانشعرة

ابيوتهمفيمحاصرين
ً
تأثرت!اليوبالت،منهأنفسهمعلىخوف

!االقتصادفيهبمابذلكالحياةمستوياتكل

التي نتذكر رغد العيش، وقوة الريال الشرائية•

.بأيدينا في االستهالك قبل األزمة

ب؟ماذا لو لو جاء في ماء الشر : لتذكر  رحمة هللا•

ة أو لو كان فيروًسا يضرب البنية التحتي

شرية اإللكترونية، ماذا سيحصل في اقتصاد الب

!صحة ومادة؟

ركدت تنفست األرض وقل التلوث وارتاح الناس و •

.النفوس عن كثير من اللهاث

قامت اقتصادات جديدة وماتت اقتصادات •

ولذا فعالم االقتصاد بعد األزمة .. قديمة 

!وحقُّ األوقاف السبق.. مختلف 



تعامل اململكة 
العربية السعودية مع 

:الجائحة

يشملساملقبلةللفترة"ساند"نظامدعمأناملاليةوزير أعلن•

%50واتضرر األكثر املنشآتفيالسعوديينالعاملينمن70%

ضررا،تاألقلاملنشآتفيالسعوديينالعاملينمنأقص ىكحد

.املعنيةاللجنةتحددهماحسب

خاصالالتعليمخدماتعلىالضريبةفرضالحكومةاستثنت•

عنبةللضريالدولةتحملإلىباإلضافةهذاالصحية،والرعاية

.األول املسكنقيمةمناملواطنين

هر أشثالثةاستمرتالتيمبادرتهاطريقعن"ساند"ساهمت•

تفادتواسالخاصالقطاعفيالعاملينالسعودييندّعمتالتي

لهمصرفتمشتركألف480منوأكثر منشأةألف90منها

.ريالمليار 3.5علىتزيدمبالغ

نسبةبالخاصالقطاعفيالعملمناملستبعدينعددخفضفي•

الفترةنفسمعباملقارنة2020مناألول النصفخالل10%

.2019عاممن

:زمةاأل معمعالدول تعاطيتنّوع

ودول الصحة،قدمتفدول 

كةاململوكانتاالقتصادقدمت

املواطنصحةقدمممن

 واحتياجاته
ً

–ذلكومن..أوال

:-للحصرال للمثال



منعدد  إلىإضافة

:املتنّوعةاملبادرات

حاتاملسافيالتجمععدمعلىوالحثالعمل،ساعاتتخفيض•

.الضّيقة

.والبحريةوالبريةالجويةوالحدوداملنافذإغالق•

درتهاقوتوسيعالصحيةواملراكز املستشفياتتنظيمإعادة•

.االستيعابية

تقديمو األزمةملواجهةالدولةميزانيةمنماليةمبالغتخصيص•

.وقطاعصعيدمنأكثر فياملاديالدعم

.بهموالعنايةصحًيا،للمحجورينمالئمةأماكنتوفير •

.والغذائيةاالستهالكيةاملوادتوفير ضمان•

.األزمةتجاهواإلسالميةالعربيةالبلدانمساعدة•



مجموعةاعتمدتكما
اإلستراتيجياتمن

األزمةمعللتعامل
ماوفقاملخاطر،لتقليل

:يلي

لتدابير اواتخاذكورونا،فايروسمواجهةأساليبفياالستباقية•

.املواجهةأجلمنالحاسمة

درات،واملباوالبرامجاللجانتكوينوسرعةالوطنيةالتعبئة•

.واملتابعةواملعالجةالتدخلإلىإضافة

.الطارئةالحاالتملختلفاالستجابةكفاءةمستوى رفع•

الالزمةوالتشريعاتالقراراتوإصدار الوقايةدور تفعيل•

.تنفيذهالضمان

.األزمةعلبفالتأثر عدمتكفلالتياملجتمعيةالضماناتتوفير •

،األزمةملواجهةوالخراجيالداخلياالتصالنظامتفعيل•

عايير املعلىواملحافظةالبياناتوتحليلاملعلوماتاستخدام•

.املستجداتعنواإلفصاحالدولية،

.األزمةملواجهةسريعةماليةحلول إيجاد•



:حقائق وأرقام

ممارهابغيأسوةالجائحة،أثناءومصارفهااألوقافقطاعتأثر 

اقعففياملجتمع،احتياجاتدعمعلىأثر  بدراسةو املحليالو

:يليكماالنتائجكانتربحيةغير منظمة500منأكثر على

.من املنظمات غير الربحية تأثرت بالجائحة% 96

.واجهت انخفاض في الدعم املالي% 68

.تأثرت عالقتها باملانحين لشح الدعم% 54

.ارتفعت تكاليف العمل لديها% 34



ةاألهلياملؤسساتمنعددبهقامتآخر استبيانوفي

جمعية150علىاألهليةاملؤسساتمجلسبإشراف

أثر علىلالطالعوالتاريخ؛واملكاناالختصاصمتنوعة

تقديمفيالجمعياتقطاعاستمراريةعلىالجائحة

افدخدماته علىاالحتياجاتأبرز نتائجكانتتنموي كر

:التاليالنحو 

أبرز االحتياجات

الرواتب التقنية اإليجارات الفواتير مديونيات املبادرات

14%14%

38%

14%

12%

8%



علىالعامليالتأثير مدىوعلى

فقدالربحي،غير القطاع

ىعلبريطانيةدراسةأبانت

ةاملانحاملؤسساتمنعينة

:ووجدواالفردية

.الجائحةفيإجراءاتهاتغيرتاملؤسساتمن70%

.كورونالجائحةخاصدعمخصصت62%

.الدفعفيمرنةآليةتبنت89%

دفقالتمشكلةملواجهةمسبقهسلفتطلبأناملمنوحةالجهاتمنطلبت37%

النقدي

أخرى مانحةجهاتمعتحالفاتفيالدخول فيترغباملانحةالجهاتمن72%

.كوروناملواجهة



كبير كلبشبالجائحةالقطاعتأثر سبقممايتضح

ةالطبقتأثر أنإال األخرى االقتصاداتككل

منلبيتطكانمماكبيراكاناملجتمعفيالهشة

املاللتوجيهيتنادىأنواملصارفاألوقافقطاع

،الجديدةالحاجةأولوياتوفقمختلفبشكل

:يليمافكان

(االستراتيجيالتموضع)خاللمنلذلكالوقفيةالقطاعاتتداعتــ

.االزمةمعيتناسببماواإلجراءاتاألعمالهيكلةإعادةـ

.والوصول االستجابةفيالقطاعديناميكيةعلىاملحافظةــ

..حةالجائإدارةفيوالرائدالقائدالحكوميالدور معالوقفقطاعتكاملــ

فيهللابفضلاململكةكانتوقداملثل،بهيضربتالحماذلكحققوقد

.معهاوالتعاملالجائحةمعالجةفياملتقدمةالدول مصاف



.تجه الدعم في كل املصارف الوقفية ملعالجة آثار الجائحةا-

اجتماع الجهات القيادية في القطاع الوقفي والخيري لتحفيز -
فتغيرت االتجاهات واألدوار .. العمل على مساندة املجتمع 

التموضع إلى أولويات جديدة واالستراتيجيات من خالل إعادة 
:كالتالي

ة االتجاهات الكبرى للدعم أثناء الجائح

سداد الديون  املنقطعون  التوعية   نىاملرض ى والزم اإلغاثي



عالقطاساندتوتصوراترؤى

اقفايستمر أنعلى معو

علىالجائحةعواصف

:االقتصاديات

ائهونمدورهومساندةاالجتماعيبالقطاعالعنايةأولت2030رؤية-

.أدائهوحوكمةوضبطه

.املنتجوتقيساألداءتضبطمعياريةمؤشراتبناء-

جتمعيمتنموي ورافدلألوقافرئيس يكضابطاألوقافهيئةوجود-

الليتهباستقاالضرار دون أداؤهويضبطويحفزهالقطاعنمو يشجع

 فتح
ً
.األوقافمالراسلنمو جديدةفرصا

.وتنوعهالقطاعهذافيالبشري املالرأسبتطوير العناية-

 القطاعهذافياألعمالهندسةإعادة-
ً
 تقنيا

ً
 وبشريا

ً
.وماديا

 ليكون الوقفيالقطاعاعتناء-
ً
يفصلوأنالوطناقتصادفيماكنا

.حاملنإدارةاالستثمار إدارةالوقفإدارة:الثالثةقطاعاتهبين



إقامة ملتقيات متخصصة 

للتعامل مع الجائحة  والدروس 

املستفادة منها 

تغيير أولويات الدعم في 

املؤسسات املانحة و الجمعيات

خالل الجاحئة

حة رصد الجهود الفقهية في الجائ
بناء مرصد لدراسات و أبحاث 

والدعم أثناء الجائحة

ت و التنسيق الفاعل مع املؤسسا

الجمعيات األهلية  لدعم 

حةاحتياجات املجتمع أثناء الجائ

ملسة وفاء الصندوق املجتمعي

دراسة على أثار 

ع الجائحة على القطا

ة التوعية من الجائح

اصشراكة القطاع غير الربحي مع القطاعين العام والخ



:                              مشاهد أثناء الجائحة 
صة األزمة فر : وجد الفيروس طريقه إلى الشقوق املهملة في اقتصاداتنا

:ملراجعة كثير من األمور املالية خاصة

.إسكان العمالة-

عوهي تتعامل مع فئات مهمة في املجتمظروف العمل في دور الرعاية-

األزمة ضربت فأوجعت رأس املال البشري -

ص األشخاص الذين استمروا في العمل على الرغم من املخاطر هم أشخا-

 
ً

.من الطبقات األقل دخال

ن يظهر أحدث البحوث أنه حينما تغلق املدارس ملدة أربعة أشهر، فإ|

ة الجائحة قد تؤدي على املدى البعيد إلى فقدان نصف عام من الدراس

نتاجية وقد يفض ي إلى نقصان اإل . مما يؤثر على جودة التعليم والتدريب

..في املستقبل، وما لذلك من آثار دائمة



!ضربت األزمة االقتصاد، فأوجعت

سعر تخفض فيبوينقشركات الطيران يفلس منها أكبرها ، وأن ــ  

.  الطيارات ألجل استمرار العمالة

اداالقتصأداءفيواالنكماشالنفطأسعار فيالحاداالنخفاضــ

.طيالنفوغير النفطيبجانبهاالقتصادعلىسينعكسالعاملي

علىخاطر للمالتوزيعأهميةوتبينبقوة،انضربتالسكنيةاألوقافــ

.مستوى كل



ير عجلت األزمة في فتح كث

اد من امللفات، وعلى اقتص

.بعدعنالعمل-: األوقاف أن يستوعبها 

 واملاللألوقافجديدةأفكار -
ً
.عموما

ومجاالتوأساليبأدواتو مؤثريندخول -

دراستهايجباالجتماعيالعملفيجديدة

.معهاوالتعاملمبكرا

.للتقنيةللعودةمكثفةدورةالجائحة-



ير عجلت األزمة في فتح كث

د من امللفات على اقتصا

اساتلقيوفقاللدول مصدر أصبحتأكبر بدرجةالحركة-: األوقاف أن يستوعبها 

.جوجل

ع الفقر، وانتهز القوي الفرصة لزيادة ثرائ- ه، واألجدر توسَّ

.باألوقاف أن تستثمر هذه الفرصة دعما للمجتمع

. ويات ترك كثير من االستهالك التشغيلي ومراجعة األول-

رةاألستساندالتيواملشروعاتاملبادراتإلىالحاجة-

االنسانصناعةفيدورهاالستكمال



:التوصيات

.مستقبال وفق التطورات االقتصاديةاالستمثاررسم خارطة طريق للمؤسسات الوقفية في •

.والصرف خالل الجوائحاالستمثاراإلفادة من تجارب املؤسسات الوقفية العاملية في إدارة •

.أصول املحافظ االستثمارية الوقفية وتوزيع املخاطر بما يتسق مع تحوالت السوق هيلكةإعادة •

.والخاص في استثمار القطاع الصحي الغذائيالقطاع غير الربحي دائةتوسيع •

.تفعيل مراكز الدراسات املتخصصة في استشراف مستقبل األوقاف•

فاءة االنفاقاالستفادة من مكتسبات هذه الجائحة على القطاع التموضع االستراتيجي، انخفاض التكلفة، ك•

.النظر في شرط الواقف وكيف يمكن توجيهه ملثل خدمه الجائحة•

(ر الربحيالعام، الخاص، غي)املحافظة على ما بني من شراكة فاعلة بين القطاعات الثالثة في خدمة املجتمع •
.بط األداءاملرونة والتكيف وسرعة االجراء وتسهيله من سمه هذه املرحلة كيف نحافظ عليها مع بقاء جودة وض•

-ستأجرالتخفيف على امل-وضع الجوائح)املوازنة والعمل لفقه الوقف ومقاصده في أوقات األزمات و من ذلك •

 
 
(أولويات حاجات املجتمع الوقف معا

(تنويع املكان. تنويع النشاط. شكل االستثمار)تنويع املحافظ الوقفية في مجاالت عدة •
االستفادة من . داالجتماعات عن بع)استثمار اإلمكانات واملفاهيم التي نشأت من األزمة لتخفيض التكاليف مثل •

..(التوظيف عن بعد، التحول التقني. العقول دون توظيفهم

.إعادة دراسة االحتياجات االجتماعية وأولوياتها، فاألزمة أفرزت عددا من املتغيرات•
.العناية ثم العناية بالبيانات واإلحصاءات والدراسات فهي ماٌل أعز من املال•




