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 : ملخص
ميكنن أن يكننون الورنند رالنندا للتنميننة اذانتدامة د ا مننا أرينند دميننان طورق التنمننوغ رنن ارينن  تبنن  ال نني  وا سننالي  

لورفي، واليت تتماشى مع متطلبات الع ر احلنا،، ورمنال هناق القارندة رامن  بعنل الندول ا سنالمية اذاتجدة يف العمل ا
باستحداث بعل ا طوات من شأهنا االرتقان بدور الورد ومن بينهما ما يانمى بال نناطي  الورفينة والنيت باشنرلا مالي ينا يف 

ذانتدامة الشناملة منن  نالل كيفينة حمالهنة هناق ال نناطي  رلنى البداية، ورلين  يكمنن طور هناق ال نناطي  يف  قين  التنمينة ا
أموال الورد وتنميتها لضمان استمرارية طورها التنموغ من جهة، ومن جهة أ نر  كيفينة توجين  واسنت دام منوارط ال نناطي  

 الورفية يف اجملاالت اليت ختدم التنمية اذاتدامة.
 ال ناطي  الورفية. -ةالتنمية  اذاتدام -طور -الورد: ةكلمات مفاتيح

Abstract:  
The Waqf can be a tributary of sustainable development if its development cycle is revived 

by embracing the new formulas and methods of Waqf work, which are in line with the 

requirements of the present era, and pursuant to this rule, some Islamic States have developed 

some instruments that would elevate the role of the Waqf and Among them are the so-called 

endowment funds initiated by Malaysia at the beginning, so the role of these funds lies in the 

overall development sustainable through how these funds maintain and develop Waqf funds to 

ensure the sustainability of their development role on the one hand and on the other hand how to 

direct and use resources Endowment funds in areas that serve sustainable development. 

Keywords: Waqf- role- sustainable development- endowment funds. 
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  مقدمة 

ات، تتمثل تنقام القطارات يف االرت اط اليت لدف دىل  قي  التنمية اذاتدامة دىل ثالث رطار
يف القطاع احلكومي والقطاع اخلاص والقطاع الثالث هو القطاع اخلريغ أو التطوري، وهاا ا  ري يعترب من 
أهم القطارات مبا ميلك  من أصول ومبا يولرق من  دمات اجتمارية وما حيقق  لتمويل اجملاالت احليوية يف 

 التنمية كال حة والثقالة وغريها من جماالت التنمية.

عترب الورد من أهم مؤساات القطاع اخلريغ الاغ اتام  ب  احلضارة ا سالمية، ميث لع  وي
الورد طورا مهما يف تفعيل وتطوير اجملتمعات ا سالمية: ارت اطيا واجتماريا وثقاليا، ويف ظل ما تعاني  

دىل دميان طور  اجملتمعات ا سالمية من رج  يف الوصول دىل ماتويات التنمية اذطلوبة، برزت احلاجة
الورد من  الل العمل رلى طرم  وتطويرق مبا يتماشى ومتطلبات اجملتمع اذعاصر، ومبا يكفل  قي  تنمية 
شاملة وماتدامة، و لك من  الل استحداث صي  ر رية للعمل الورفي تاتهدف دميان الدور التنموغ 

 للورد يف داار دسالمي من بينها ما يامى بال ناطي  الورفية.

متثل ال ناطي  الورفية ا اار ا وسع ذمارسة العمل الورفي، ومن  الهلا ترتابط اجلهات الشعبية و 
مع اجلهات الرمسية بغرض  قي  التنمية، ميث لدف ال ناطي  الورفية دىل اذشاركة يف اجلهوط اليت ختدم 

ياجات اجملتمع، با ضالة دميان سنة الورد رن اري  ارح مشاريع تنموية يف صي  دسالمية للولان بامت
دىل مان دنفاق ريع ا موال اذورولة لتلبية احلاجات االجتمارية والتنموية اليت يفرزها الوارع من  الل 

 برامج رمل تراري لي   قي  أرلى رائد تنموغ.

 كما ميكن أن تاارد ال ناطي  الورفية يف متويل وتنمية اذشاريع ا مر الاغ يع  دتامة اذ يد من
لرص العمل واستغالل الثروات احمللية وزياطة ا نتاج والد ل وبالتا، زياطة كل من االط ار واالستثمار، 
ميث تعمل هاق اذشاريع يف دتامة م يد من الالع واخلدمات مما يؤطغ دىل م يد من الرلاهية و اني 

 ماتو  اذعيشة للمواانني. 
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لعالية ال ناطي  الورفية يف  ريام التنمية اذاتدامة؟، ومن هنا ميكن ارح ا شكالية التالية: مد  
هاا ما يدلع بنا للبحث رن  ديد جنارتها من  الل التطرق يف احملور ا ول دىل ا اار اذفاهيمي 

 .لل ناطي  الورفية، أما احملور الثاين ل   ناق لدور ال ناطي  الورفية يف متويل التنمية اذاتدامة

 ار المفاهيمي للصناديق الوقفية: المحور األول: اإلط

تعد الصناديق الوقفية من الصبغ الحديثة والمبتكرة في إدارة وتنظيم العمل الوقفي، حيث 
تتميز بقدرتها على إشراك جميع شرائح المجتمع في العملية الوقفية، كما أن تعدد مجاالتها 

 الشاملة والمستدامة.وأغراضها يسمح بتوسيع قاعدة المشاريع الموجهة لخدمة التنمية 

 أوال: مفهوم الصناديق الوقفية: 

إن عبارة الصناديق الوقفية مصطلح ظهر في العصر الحديث كأداة من أدوات التمويل، 
 .وعليه سنقوم بالتطرق إلى تعريف الصناديق الوقفية، ثم بيان أهميتها

 تعريف الصناديق الوقفية:  -0

ديق الوقفية، فمنهم من عرفها بأنها: "أوعية لقد ظهرت عدة تعاريف فقهية قدمت للصنا
تجتمع فيها األموال المخصصة للوقف دون النظر إلى مقدار قيمتها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، 
ويتم تجميعها عن طريق التبرعات ومن ثم استثمارها وصرف ريعها في وجوه خيرية محددة للجهة 

 .1المعلن عنها مسبقا، والتي تم التبرع لصالحها"

                                         

 
د اللطيف العبيدي، االدخار مشروعيته وثمراته، مع نماذج تطبيقية معاصرة من االدخار المؤسسي في إبراهيم عب 1

االقتصاد اإلسالمي )الودائع المصرفية، الصناديق االستثمارية، الصناديق الوقفية(، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
 .091، ص9100الخيري بدبي، الطبعة األولى، 
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كما عّرف الصندوق الوقفي على أنه: "أداة لتجميع الهبات الوقفية النقدية من الواقفين 
بغرض استخدامها في الصالح العام  كبناء بعض المرافق أو شق طريق أو تمويل طلبة العلم أو غير 
ذلك مما يندرج ضمن الصالح العام، وبذلك فإن األمر هنا يتعلق بوقف نقدي وبميزانية تتضمن 

وارد واستخدامات، غير أن الطابع النقدي للصندوق ال يمنع من امتالك الصندوق لألصول م
 .2االستثمارية العينية كاألراضي والمباني والمعدات والتجهيزات المختلفة"

كما أن الصندوق الوقفي هو عبارة عن :"قالب تنظيمي الذي تنشئه الدولة أو األمانة العامة 
ف وفقا للنظم المعتمدة، لتنفيذ أهداف محددة والقيام بمشروعات تنموية لألوقاف أو دائرة األوقا

 .3في مجال محدد أو مجاالت مختلفة تحقيقا ألغراض الواقفين وتلبية لشروطهم"

 أهمية الصناديق الوقفية: تتلخص أهمية الصناديق الوقفية فيما يلي: -9

 ائه.توفير التمويل لقطاع الوقف اإلسالمي مما يساهم في إحي -

تجديد الدور التنموي للوقف، في إطار تنظيمي يحقق التكامل بين مشاريع الوقف  -
 االجتماعي ويراعي األولويات وينشق بينها.

 تطوير العمل الخيري من خالل طرح صيغ جديدة يحتذى بها. -

 تلبية حاجيات المجتمع والمواطنين في المجاالت غير المدعمة بالشكل المناسب. -

 .4لمشاركة الشعبية في الدعوة إلى الوقف وإدارة مشروعاتهتحقيق ا -

                                         

 
ميلود، التمويل الريفي األصغر أي دور الصناديق الوقفية في مكافحة البطالة والفقر في رحيم حسن، زنكري  2

 .8-5، ص9101الريف المغربي، الملتقى الدولي الثاني حول: المالية اإلسالمية، صفاقس، تونس، 
، 9112ألولى، أحمد عبد العزيز الحديد، من فقه الوقف، دار الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي، الطبعة ا 3

 .062ص
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 الحد من الظواهر السلبية كالتسول عن طريق حسن توجيه األموال الموقوفة. -

 ثانيا: أنواع الصناديق الوقفية: 

 ميكن  ديد نوع ال ندوق الورفي ما  ارتبارين مها:

ي  الورفية ما  هاا اذعيار ميث تنقام ال ناط: . حسب الغرض الذي أنشأ  له الصندوق0
 دىل صناطي  ورفية حمدطة الغرض وصناطي  ورفية متعدطة الغرض.

   ال ناطي  الورفية ومدية الغرض: ميث يتم دنشان صندوق ورفي لكل غرض معني، خي ص ريع
لإلنفاق رلى ا غراض اخلاصة بالك ال ندوق مثل: صندوق التعليم، صندوق حملاربة البطالة... 

 دخل.

  ناطي  الورفية متعدط الغرض: وهنا يكون ال ندوق الورفي مشرتك مثال  لك: دنشان صندوق ال
 للتنمية العلمية والتكنولوجية. 

: وهنا تنقام ال ناطي  دىل صناطي  ورفية . حسب عدد الواقفين المشاركين في الصندوق9
 مغلقة وصناطي  ورفية مفتومة.

  الورفية اليت يكون ليها الوارد ش  ا وامدا، كأن  ال ناطي  الورفية اذغلقة: وهي ال ناطي
 يورد ش ص ما مبل  من مال  اخلاص يف صندوق من أجل  قي  غرض معني حيدطق الوارد.

 .ال ناطي  الورفية اذفتومة: وهي ال ناطي  اليت تامح جلميع شرائح اجملتمع للماامهة ليها 

                                                                                                                

 
محمود أحمد مهدي، نظام الوقف في التطبيق المعاصر، نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات  4

 .22، ص9111اإلسالمية، الطبعة األولى، مكتبة ملك فهد، جدة، 
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  :ثالثا: اإلجراءات المتبعة في إصدار الصكوك الوقفية

حتى تتمكن الهيئة المشرفة على األوقاف من إنشاء صندوق وقفي، فإن ذلك يتطلب احترام 
 مجموعة من المراحل والخطوات والتي تتمثل فيما يلي:

  تحديد نوع الصندوق وغرضه: في هذه المرحلة تقوم الهيئة المشرفة على إنشاء الصندوق
رض من الصندوق والجهات المراد سواء كانت وزارة األوقاف أو هيئة أخرى بتحديد الغ

 الوقف عليها، ويكون ذلك من خالل دراسة احتياجات المجتمع ذات األولوية.

  تحديد حجم التمويل الالزم للصندوق: في هذه المرحلة يتم تحديد حجم التمويل التي
يستلزمه الصندوق، ثم تقسيم أموال الصندوق على عدد معين من األسهم والصكوك 

 لواقفين.وطرحها على ا

  تحديد صيغة الوقف: وذلك بأن يكون الوقف على األسهم أو على المال الذي يشترى به
 األسهم.

 .تحديد ناظر الصندوق 

 .تحديد دقيق للجهات التي يراد وقف المال عليهم 

  تنظيم حملة تبرعات لتجميع األموال: وذلك عن طريق التحسيس بأهمية الوقف وأهمية
 الصندوق وأهدافه.

  اشتراطات شرعية وقفية التي تساعد مدير الصندوق على اتخاذ القرارات لما فيه إيجاد
 مصلحة لصندوق الوقف.

 .تحديد اإلطار التنظيمي مع الجهات ذات العالقة بالصندوق كوزارة األوقاف 

 المحور الثاني: دور الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة:
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ي تحقيق التنمية المستدامة لمساهمتها في أبعادها تلعب الصكوك الوقفية دورا مهما ف
 المختلفة: االقتصادي، االجتماعي، وكذا بعدها البيئي وهو ما سنحاول لتطرق إليه أدناه:

 أوال: دور الصناديق الوقفية في البعد االقتصادي للتنمية المستدامة: 

رأس المال والثروة  تعد الصناديق الوقفية موردا اقتصاديا مهما ألنها تضمن عدم تجميد
الوطنية وحبسها عن االنتفاع، بل هي مصدر اقتصادي يهدف إلى توليد دخل مستمر يوفر حاجات 

 المستهدفين في الحاضر والمستقبل وهو أهم هدف للتنمية المستدامة.

كما تعمل الصناديق الوقفية على تفعيل الدورة االقتصادية  وتحقيق النمو ومعالجة المشاكل 
ية فهي يمكن اعتبارها من مصادر تمويل الخزينة أمام عجز االقتصاد الريعي عن ذلك االقتصاد

 المحروقات  وتذبذبها.ار خاصة في فترات االنكماش االقتصادي وانخفاض أسع

 ويمكن إبراز دور الصناديق الوقفية في البعد االقتصادي للتنمية المستدامة من خالل:

اديق الوقفية في تشجيع حركة التجارة من خالل شق . تشجيع حركة التجارة: تساهم الصن0
الطرقات، ربط المدن وتزويدها بمختلف المرافق والخدمات من مياه و غيرها وذلك يساهم في 

 .5إنعاش التجارة الداخلية عن طريق االستثمار العقاري في بناء األسواق التجارية وتأجيرها

فية على استغالل األصول واألموال الوقفية في . دعم العملية اإلنتاجية: تعمل الصناديق الوق
 مشاريع استثمارية انطالقا من مبدأ تنمية المال الوقفي في حد ذاته وتمويله ذاتيا.

                                         

 
مقدمة لنيل معتز محمد مصبح، دور الوقف الخيري في التنمية االقتصادية )دراسة تطبيقية لقطاع غزة(، رسالة  5

 .01، ص9101شهادة ماجستير، فرع: اقتصاديات التنمية، 
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فالعمل االستثماري واإلنتاجي والعمراني أحد أسس بقاء واستمرارية األصول الوقفية بسبب 
اء الخدمات فحسب، بل يمتد إلى مصاريف وأعباء المؤسسة الوقفية، فال يقتصر دورها على أد

 االستثمار واإلنتاج وهو ما يضمن ما يسمى بالتمويل الذاتي للوقف.

. زيادة التراكم الرأسمالي: تحتاج التنمية االقتصادية إلى تمويل ضخم تعجز الدول عن 1
الذي  تغطية جميع نفقاته مما يتطلب إسهام الوقف في تمويل هذه التنمية من خالل محاربة االكتناز

، 6يعطل عنصر رأس المال في المشاركة في العملية التنموية وتحريك عجلة النشاط االقتصادي
فالوقف المؤبد ليس مجرد استثمار مستقبلي بل هو استثمار تراكمي يتزايد يوما بعد يوم بانضمام 

 األوقاف الجديدة.

ال غرية واذتوسطة رلى  . متويل اذؤساات ال غرية واذتوسطة: نهرا ل عوبة م ول اذؤساات0
متويل من اذؤساات اذالية، ميكن لل ناطي  الورفية أن تشكل مورطا متويليا لتلك اذؤساات باست دام 

 القرض احلان أو التمويل بال ي  اذؤساية.

  ، التمويل بالقرض احلان: دن القرض احلان ياارد يف تولري التمويل ذن هو ماجة دلي
وق بإنشان صندوق  اص بالقرض احلان، ميث يقوم هاا لالك تقوم دطارة ال ند

ال ندوق بتعبئة أموال الورد رن اري  دصدار سندات أو صكوك ورفية، مث توجي  ا موال 
 الورفية لتمويل اذؤساات ال غرية واذتوسطة.

  التمويل بال ي  اذؤساية: يف هاق احلالة يقوم ال ندوق الورفي بتمويل اذؤساات ال غرية
توسطة بأسالي  التمويل اذؤساي اذالئم لطبيعة نشاط  اذؤساات، و لك رن اري  واذ

اذشاركة واذضاربة، االئتمان التجارغ، الالم االست ناع... وغريها من أسالي  التمويل 

                                         

 
، 0جمال بن دعاس، رضا شعبان، دور الوقف في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، مجلة اإلحياء، العدد 6

 011، ص9101، الجزائر، 0مجلة عليمة دورية محكمة، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة
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اذؤساي، حبيث تاتفيد منها اذؤساات ال غرية واذتوسطة باحل ول رلى التمويل الالزم 
 فيد منها ال ندوق حب ة من ا رباح اليت تات دم يف زياطة رأس اذال.ذ اولة نشااها، ويات

ومن  الل ما سب  ميكن القول أن التنمية االرت اطية دىل متويل ض م، وأمام ا زمة االرت اطية 
البرتول مما تاب  يف تنارص ديراطات الدولة مقابل نفقالا، مما أط  دىل رج  يف اذي انية  وتراجع أسعار

 .العامة

وأمام هاا الوضع كان ل اما رلى الدولة البحث رن م در متويلي لل  ينة كبديل رن رائدات   
مورط ما، من  الل احملرورات وهنا يلع  االستثمار الورفي طورا مهما كبديل لالرت اط الريعي بارتبارق 

 .7اذقابل يف خمتلد ال ي  االستثمارية للورد العقارغ

 ورموما نلمس أمهية ال ناطي  الورفية يف التنمية االرت اطية من  الل:

  مااردة الدولة يف تولري احلاجات ا ساسية يؤطغ ها دىل توجي  الفوائل اليت كان
 ي مقررا دنفارها يف اجلان  االجتماري غري ا نتاج

 .ياهم الورد يف تنمية االط ار و حماربة االكتناز 

 .متويل اذشاريع ال غرية وزياطة الد ول 

 .اذاامهة يف دنشان مشاريع رد تعج  الدولة رن دنشائها 

  اذاامهة يف زياطة الناتج احمللي اخلام من  الل القيمة اذضالة اليت  ققها اذشاريع اليت
 .8ردمت دنشاؤها ومتويلها ب كوك الو 

                                         

 
، الملتقى الوطني حول: دور العقار في -الواقع واآلفاق-االستثمار الوقفي العقاري في الجزائر فايزة هوام، 7

 .16، ص9102تحقيق التنمية المستدامة، يومي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تبسة، الجزائر، 
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 ثانيا: دور الصناديق الوقفية في البعد االجتماعي للتنمية المستدامة: 

يركز مفهوم التنمية االجتماعية على حياة األفراد و الجماعات ويبرز دور الصناديق الوقفية 
 على الجانب االجتماعي للتنمية المستدامة من خالل:

 ل بين أفراد المجتمع.تحقيق االستقرار االجتماعي وشيوع روح التراحم والتكاف 

 .يسهم في توفير المدارس ومحاضن األطفال الخاصة باأليتام 

 .يساعد على تقليص الفوارق الطبقية في المجتمع 

يظهر الوقف الحس التراحمي الذي يملكه المسلم بشكل عملي في تفاعله مع هموم 
 .9مجتمعه الكبير

 اعي للتنمية المستدامة من خالل:ويمكن إبراز دور الصناديق الوقفية على الجانب االجتم

. المشاركة في القضاء على الفقر: وذلك من خالل توفير الحاجات األساسية للفقراء 0
والمحتاجين ورفع مستواهم الصحي والتعليمي والمعيشي بالتخفيف من ظاهرة التسول في 

ه على تجميع وذلك عن طريق إنشاء صندوق وقفي لرعاية الفقراء، والذي تقوم فكرت، 10المجتمع
األصول الوقفية واستثمارها في أحد أوجه االستثمار المختلفة مثل المساهمة في بعض 

                                                                                                                

 
أداء المؤسسات ربيعة بن زيد، عائشة بخالد، دور الصكوك الوقفية في تمويل التنمية المستدامة، مجلة  8

 .912، ص9109، مجلة علمية دورية محكمة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 19الجزائرية، العدد
 
صالح صالحي، نوال بن عمارة، الوقف اإلسالمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، المجلة الجزائرية للتنمية  9

 058ص، 9100الجزائر، ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 10االقتصادية، العدد
 .01معتز محمد مصبح، المرج السابق، ص 10
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المشروعات، وعائد هذه االستثمارات يصرف لصالح الفقراء في شكل معونات، باعتبار الصندوق 
 الوقفي يساهم في محاربة الفقر إلى حد ما.

ب العمل لذوي المؤهالت العلمية . الحد من مشكلة البطالة: من خالل توفير مناص9
والمهنية إما بتحويلهم إلى أصحاب مشاريع وقفية ومن ثم توظيف يد عاملة جديدة، أو توظيف 
العاطلين عن العمل في المؤسسات الوقفية نفسها حسب موضوع الصندوق الوقفي وطبيعته كما 

هن والتكوين والمهارات مما يمكن أن يساهم في تأهيل اليد العاملة من خالل توفير فرص تعلم الم
 .11يرفع الكفاءة المعنية والقدرة اإلنتاجية لهذه الفئة

ولقد أثبتت التجربة أن األوقاف اإلسالمية قد أّدت دورا عظيما ورائدا في هذا المجال على 
مر العصور، انطالقا من كونها أصدق تعبير عن الصدقات الجارية االختيارية التي تنبع من داخل 

لبشرية في حبها للبذل و العطاء، دون إلزام أو دافع على مرضاة اهلل تعالى.، فقد أسهمت النفس ا
بقدر كبير في جوانب مهمة من تنمية المجتمعات التي تمثلت في كفالة األيتام ومساعدة الفقراء 

 والمساكين ورعاية األرامل والمطلقات واإلنفاق على دور العلم ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.

 الثا: دور الصناديق الوقفية في التنمية العلمية والصحية والبيئية: ث

كان للوقف دور كبير في نشر التعليم في الدول اإلسالمية وذلك بتشييد صروح العلم 
والثقافة وتأمين الظروف المناسبة للفقهاء والعلماء في محراب التأليف والنشر والتحقيق العلمي 

 .12والفقهي واألدبي

 ر الصناديق الوقفية في هذا المجال كما يلي:ويكمن دو 

                                         

 
 .010جمال بن دعاس، رضا شعبان، المرجع السابق، ص 11
 022، ص 9110الصالح محمد، الوقف في الشريعة اإلسالمية وأثره في تنمية المجتمع، الطبعة األولى،  12
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. دور الصناديق الوقفية في التنمية العلمية: وذلك من خالل إنشاء مراكز التعليم والتكوين 0
وإنشاء مشاريع تخدم التنمية العلمية مثل مراكز محو األمية ولم ال الجامعات والمكتبات ورعاية 

 .13أنه أن يساهم في ترقية التعليمالطلبة واألساتذة والباحثين، وكل ما من ش

 ويمكن تحقيق ذلك بأسلوبين:

إنشاء صندوق مفتوح يمكن أن يضل االكتتاب في صكوكه الوقفية مستمرا لقبول أوقاف  -
جديدة وتستخدم الحصيلة في المساهمة أو تكملة بعض المؤسسات التعليمية والمكتبات ومراكز 

 البحث العلمي.

يف مشرورات مرحبة وا نفاق من رائدالا رلى ا نشان وا سهام يف  استثمار م يلة االكتتاب -
 .14هاق اذرال 

بإنشان صناطي  ورفية تكون موجهة : ويكون  لك . دور الصناديق الوقفية في التنمية الصحية9
خلدمة التنمية ال حية، و تشرف رلى مشاريع مثل دنشان اذاتشفيات، رراية مرضى ا مراض اذ منة، 

 مراك  البحوث وطرم البحوث والبامثني يف جمال ال حة. درامة

و لك من  الل دنشان صناطي  ورفية للتنمية : . دور الصناديق الوقفية في التنمية البيئية1
البيئية تدرم اذشاريع البيئية مثل: دنشان اذاامات اخلضران، مفر اآلبار، رراية احليوانات من  الل 

 .15ة دىل طرم اذشاريع التنموية ال ديقة للبيئةاحملميات الطبيعية، با ضال

                                         

 
مة )دراسة مقارنة بين الكويت وماليزيا(، مذكرة سمية جعفر، دور الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية المستدا 13

لنيل شهادة دكتوراه علوم، فرع: إدارة األعمال والتنمية المستدامة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 
 .018، ص9100-9101التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 

 .996، صبن زيد ربيعة، بخالد عائشة، المرجع السابق 14
 .018سمية جعفر، المرجع السابق، ص 15
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بارتبار ال ناطي  الورفية تقوم رلى لكرة دشراك اجلميع يف رملية التنمية، و لك بالاماح جلميع 
اذواانني اذشاركة يف رملية الورد مببال  معتربة، ضد دىل  لك ال ناطي  الورفية متثل ا اار لتعاون 

ا هلي من أجل تفعيل طور الورد يف  قي  التنمية اذاتدامة، و لك  مؤساة الورد مع مؤساة العمل
 من  الل التعاون والتناي  وتباطل اخلربات بني هاتني اذؤساتني. 

 الخاتمة:

مما سب   كرق ميكن القول أن الورد رد لع  طورا مهما يف طرم خمتلد جوان  التنمية، ونهرا ذا 
لد اجملاالت االرت اطية واالجتمارية تد ل يف صميم التنمية للورد من أثار تنموية كبرية يف خمت

اذاتدامة، لإن احلاجة تبدو ماسة  راطت  ذكانت  الطبيعية  للنهوض با مة ا سالمية من  الل ال ناطي  
الورفية، ومن  الل حبثنا هاا ماولنا الوروف رلى الدور الاغ تلعب  ال ناطي  الورفية يف  قي  التنمية 

 تدامة بارتبارها صيغة مبتكرة للعمل الورفي تقوم رلى أساس ورد النقوط.اذا

ورلي  جند أن لل ناطي  الورفية طورا هاما ينبغي استغالل  واستثمارق من ربل الدول ا سالمية 
لتحقي  التنمية اذاتدامة جملتمعالا، و لك من  الل التوسع يف ال ناطي  الورفية كما ونورا، واالرتقان 

جه ة الورفية دطاريا وارت اطيا، مبا يؤطغ دىل استغالل ودطارة هاق ال ناطي  بأمدث ارق االستثمار با 
 وا طارة لتمويل واستثمار ا موال الورفية، من أجل ريام الورد بدورق اجلوهرغ يف  قي  التنمية اذاتدامة .

 ومن  الل هاق الدراسة ميكن تقدمي بعل التوصيات وهي:

 نهمة والتشريعات الالزمة  رامة ال ناطي  الورفية، وهاا ا مر يعترب ماؤولية ليئة ا -3
 مكومات البلدان ا سالمية.

ضرورة االستفاطة من جتربة ال ناطي  االستثمارية يف رمل ال ناطي  الورفية سوان من ميث  -2
ث أسالي  ا طارة وخمتلد استثمار أموال الورد، أو من ميث م ايا التنويع ودطارة اذ اار، أو من مي

 اجلوان  الفنية والتقنية، و لك من أجل تفعيل أطان ال ناطي  الورفية.
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التوسع يف دنشان ال ناطي  الورفية ما  امتياجات اجملتمع  ات ا ولوية، وتفعيل أغراض  -1
 ال ناطي  الورفية مبا خيدم التنمية اذاتدامة مثل حمو ا مية وغريها.

ناي  بني أهداف ال ناطي  الورفية واخلطط التنموية للدولة، و لك من أجل ضرورة وجوط ت -4
 .رلع لعاليالا يف  قي  التنمية اذاتدامة

 قائمة المراجع:

 الكتب: -

دبراهيم ربد اللطيد العبيدغ، االط ار مشروريت  ومثرات ، مع منا ج تطبيقية معاصرة من االط ار  -
لوطائع اذ رلية، ال ناطي  االستثمارية، ال ناطي  الورفية(، طائرة اذؤساي يف االرت اط ا سالمي )ا

 .2533الشؤون ا سالمية والعمل اخلريغ بديب، الطبعة ا وىل، 

أمحد ربد الع ي  احلديد، من لق  الورد، طار الشؤون ا سالمية والعمل اخلريغ بديب، الطبعة  -
 .2559ا وىل، 

 .2553ا سالمية وأثرق يف تنمية اجملتمع، الطبعة ا وىل، ال احل حممد، الورد يف الشريعة  -

حمموط أمحد مهدغ، نهام الورد يف التطبي  اذعاصر، منا ج خمتارة من جتارب الدول واجملتمعات  -
 .2551ا سالمية، الطبعة ا وىل، مكتبة ملك لهد، جدة، 

 مقاالت: -

متويل التنمية اذاتدامة، جملة أطان  ، طور ال كوك الورفية يفبن زيد ربيعة وخبالد رائشة -
 .2532، جملة رلمية طورية حمكمة، جامعة راصدغ مرباح، وررلة، اجل ائر، 52اذؤساات اجل ائرية، العدط

، رضا شعبان، طور الورد يف  قي  التنمية االرت اطية واالجتمارية، جملة بن طراس مجال -
 .2531، اجل ائر، 3ية العلوم ا سالمية، جامعة باتنة، جملة رليمة طورية حمكمة، كل3ا ميان، العدط
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، الورد ا سالمي وطورق يف  قي  التنمية اذاتدامة، اجمللة وبن رمارة نوال صاحلي صاحل -
 .2534، جامعة راصدغ مرباح، وررلة، اجل ائر، 53اجل ائرية للتنمية االرت اطية، العدط

 مذكرات: -

ية يف  قي  التنمية اذاتدامة )طراسة مقارنة بني الكوي  مسية جعفر، طور ال ناطي  الورف -
ومالي يا(، ماكرة لنيل شهاطة طكتوراق رلوم، لرع: دطارة ا رمال والتنمية اذاتدامة، كلية العلوم االرت اطية 

 .2534-2531والعلوم التجارية ورلوم التايري، جامعة لرمات رباس، سطيد، اجل ائر، 

الورد اخلريغ يف التنمية االرت اطية )طراسة تطبيقية لقطاع غ ة(، رسالة  معت  حممد م بح، طور -
 .2531مقدمة لنيل شهاطة ماجاتري، لرع: ارت اطيات التنمية، 

 ملتقيات: -

رميم مان، زنكرغ ميلوط، التمويل الريفي ا صغر أغ طور ال ناطي  الورفية يف مكالحة  -
 .2531ى الدو، الثاين مول: اذالية ا سالمية، صفارس، تونس، البطالة والفقر يف الريد اذغريب، اذلتق

، اذلتقى الوا  مول: طور -الوارع واآللاق-لاي ة هوام، االستثمار الورفي العقارغ يف اجل ائر -
 .2532العقار يف  قي  التنمية اذاتدامة، يومي، كلية احلقوق والعلوم الاياسية، تباة، اجل ائر، 

 

 


