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 في العصر الحديث وقافلألالدور التنموي 

 من دولة الكويت والمملكة العربيّة السعوديّة. تجارب معاصرة

 

 رةالدكتوالبروفيسور ، حافظ زكري البروفيسور الدكتور، عبد هللا علي المدحاني

 ي مالكزلم الدكتور، حسن أحمد إبراهي الدكتور، البروفيسور، غالية

 

 البحث ملخص

تركزت هذه الدراسة على تسليط الضوء على الدور التنموي لبعض املؤّسسات الوقفّية يف العصر احلديث، 
وقاف أاملصارف الوقفية والصناديق الوقفّية ابألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، ومبادرة مبادرة ومها 

ي واملنهج ، مستخدمًة املنهج االستقرائبد العزيز الراجحي ابململكة العربّية السعوديّةالشيخ حمّمد بن ع
بادرات الوصفي التحليلي، مبّينًة أمهّية أثر تلك املبادرات التنمويّة يف التنمّية اجملتمعّية، وأمهّية تعزيز تلك امل

 واإلكثار منها لتعزيز الرسالة الوقفّية يف اجملتمع.
 

Research Summary 

This study focused on highlighting the developmental role of some Waqf institutions 

in the modern era, namely the Waqf and Waqf Funds initiative in the General 

Secretariat of Endowments in Kuwait, and the initiative of Sheikh Mohammed Bin 

Abdul Aziz Al Rajhi in Saudi Arabia, using the inductive method and analytical 

descriptive approach, These developmental initiatives in community development, 

and the importance of promoting these initiatives and increase them to strengthen 

the message Waqf in society. 
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 الكلمات املفتاحّية:

، مناًء، فهو انٍم، واملفعول منّمي )للمتعّدي(. منى املال: أي زاد وكثرلغًة:  التنمية:  . 1مصدر منّى، يَنِمي، اْنِم

 يفخياراته، وسيع وتوبناء قدراته  اإلنسان متكني إىلتنموية شاملة تسعى اسرتاتيجّية "ويف االصطالح: 
، مع التأكيد ريهاغوكذلك الصحية والبيئية والتعليمية و  واالجتماعّية واالقتصاديّةالسياسية  خمتلف اجملاالت

على حد ّية ني اجليل احلايل أو بني األجيال احلالية واملستقبلتوزيع الثمار سواء ب يفوالعدالة  اإلنصافعلى 
 2"سواء

لُة الشافعّية، واحلناب: ذهب مجهور الفقهاء ندويف االصطالح كما ع، 3أييت مبعىن احلبس واملنعلغًة:  الوقف:
إىل عدم بقاء الوقف، على ملك صاحبه، وخروجه، ليصبح حبيسًا على ملك هللا واملالكّية يف األصّح 

فالوقف عند  ؛جاء تعريفهم للوقف أبلفاٍظ متقاربةقد و وهو موافق ملا قاله الصاحبان من احلنفّية، تعاىل، 

                                                           
م( 2002ه/6221، 6أمحد خمتار عمر، مبساعدة فر يق عمل، معجم اللغة العربّية املعاصرة، )مصر: عامل الكتب، ط 1

 .2210-2221ص
 م،2062-2060التنمية البشرية يف اجلزائر وآفاقها يف ظّل برانمج التنمية  2
-https://www.univ

chlef.dz/ratsh/Article_Revue_Academique_N_06_2011/article_05.pdf  ،شوهد يف ديسمرب
 م.2062، 21

 ،1م(، ج2006ه/6226، 6)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط ،هتذيب اللغةهـ(، 010 -هـ 222حممد بن أمحد األزهري )3
 .256ص 

https://www.univ-chlef.dz/ratsh/Article_Revue_Academique_N_06_2011/article_05.pdf
https://www.univ-chlef.dz/ratsh/Article_Revue_Academique_N_06_2011/article_05.pdf
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. 4جود"االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف رقبته، على مصرف مباح مو الشافعّية: "حبس مال ميكن 
 .5والشافعي يسّمي األوقاف " الصدقات احملّرمات"

ماله  -ر الرشيدوهو املكلف احل-مطلق التصّرف  -بنفسه أو وكيله-وعند احلنابلة؛ الوقف "حتبيس مالك 
 -أي املال –يصرف ريعه -أي ملكه فيها -ه يف رقبته املنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغري 

إعطاء منفعة شيٍء مّدة وجوده الزماً بقاؤه يف ملك "الوقف ؛ عند املالكّية. و 6إىل جهة بّر وتسبيل املنفعة"
"، فتخرج عطية الذوات، والعارية، والعمرى، والعبد، املخدم حياته، ميوت قبل موت معطيه، ولو تقديراً 

 .7م بقائه يف ملك معطيه، جلواز بيعه برضاه مع معطاه"ربه، لعدم لزو 
يف عمٍل ما  ، أي شاركهّمة ووظيفةقام مب ؛مجع أدوار، وأييت مبعاٍن كثري منهالغًة:  الدور التنموي:الدور 

  .9اسم منسوب إىل تنميةلغًة:  والتنموي. 8أو أثّر يف شيٍء ما

 

 املدخل إىل البحث:  األّول املبحث

 املقّدمة

                                                           
سوراي: دار الفيحاء للنشر ،)مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجاإلمام مشس الّدين حممد بن حمّمد اخلطيب الشربيين الشافعي،  4

 .012، ص 0م(، ج2001ه/6200، 6والتوزيع، ط
 .010، ص 0، جاملصدر السابق 5
، حتقيق: إبراهيم أمحد عبد احلميد، كشاف القناع عن منت اإلقناعه، 6056منصور بن يونس بن إدريس الُبهويت املتوىف سنة  6

 .2006، ص 1م(، ج2000ه/ 6220)الرايض: دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ط خاّصة، 
مواهب اجلليل لشرح خمتصر ه، 125املعروف ابحلطّاب الرعيين، املتوىّف سنة  أيب عبد هللا حمّمد بن حمّمد بن عبد الرمحن، املغريب، 7

 .121م(، ص 6115ه/ 6261، 6، )بريوت: دار الكتب العلمّية، طخليل
 .122أحمد مختار عمر، ص 8
 .2210، صالمصدر السابق 9
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يف  مهمدور له و مايل مستدام، يهدف إىل توفري الرفاهّية الشاملة لإلنسان والطّيبات للجميع، مورد الوقف 
كونه أساس لّية فاعلة يف حتقيق املساواة والعدالة اجملتمع ةمسامهيساهم التقريب الطبقي بني أفراد اجملتمع، و 

 .10جتماعي للمجتمع املسلممهّم يف التكوين االقتصادي واال

 من خالهلا ققواحي إّن الوقف يفتح اجملال لألفراد واملؤّسسات ملمارسة أدوارا اجتماعّية متنّوعة وخمتلفة،
راثر املرتتبة ؛ إدارًة وموازنًة واستقاللّية، متحّملًة النتائج واآلاجملتمعّيةاالكتفاء الذايت على مستوى املشاريع 

مبدأ التنمية املستمرّة والشاملة للمجتمعات اإلسالمّية، وما يتبع ذلك من ختفيف  عليها، وهو ما يثبت من
الضغط على ميزانية الدولة، وتفّرغها لقضاايها اجلوهريّة يف الدفاع عن بالد املسلمني ورمسها خلططها 

 .11االسرتاتيجّية والتطويريّة وتعزيز أمنها

بني منو لواضح والوثيق بني تطور وازدهار اجملتمعات اإلسالمّية و واملتأّمل يف التاريخ اإلسالمي جيد التالزم ا
وازدهار األوقاف اإلسالمّية فيها، كداللة واضحة على املكانة اليت احتلتها األوقاف وإسهاماهتا املباركة يف 

االت أهّم اجمل مشل فيها الوقفالتنمية االجتماعّية واالقتصاديّة على مر عصور احلضارة اإلسالمّية. واليت 
قتصادي، اجملال االجتماعي واالو اجملال الصّحي، و اجملال العلمي، و ال التعبدي، احلياتّية لإلنسان، كاجمل

 .12واجملال السياسي

                                                           
ه/ 6221، 2)بريوت: دار الفكر املعاصر، ط، الوقف اإلسالمي، تطوره، إدارته، تنميتهملزيد من االطالع يراجع، منذر قحف،  10

   12-11م(، ص 2001
، لة أوقافجمملزيد من االطالع يراجع؛ إبراهيم البيومي، فاعلّية نظام الوقف يف توثيق التضامن بني اجملتمع ودول اخلليج العريب،  11

جملة الشريعة والدراسات االقتصاديّة،  م. وكذلك، أمين حممد عمر، الوقف ودوره يف التنمية2062، نوفمرب 20افتتاحية العدد 
 م.2005العدد السادس، مارس  اإلسالمّية،

 226-220م(، 6111، 6، )بريوت: دار الورّاق للنشر والتوزيع، طمن روائع حضارتنالزايدة االطالع، مصطفى السباعي،  12
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ّن الناظر ىت أح تعّدد احتياجاهتم، بلويراعي ان الوقف وال زال قائماً على تلّمس احتياجات أفراد اجملتمع وك
الحتياجات ازدادت وتنّوعت أكثر من ذي قبل، سّيما وكثرة الّناس وتعّدد يف احلياة املعاصرة ليدرك أبّن ا

 مشاغلهم وزايدة أعباء احلياة املاديّة والتفّكك يف الروابط اجملتمعّية واألسريّة، وزايدة كلفة جماراة احلياة العصريّة
ت هي التكلفة نفسها قبل ليس واالستفادة من العلوم املتقّدمة، فتكلفة اجملال الرتبوي والتعليم جبميع مراحله

مخسون عاماً مثالً، سواءً من توفري املدارس واملدرسني واملناهج والوسائل التعليمية وأجهزة وخمتربات، وغريها 
تتطلب من الكلفة الكثري، ممّا ليس كما كان يف املاضي، وكذا احلال يف اجملال الصّحي فتكلفة الدواء 

العيادات، مالتها وصيانتها مع التكاليف التشغيلّية لتلك املستشفيات و واملستشفيات واألجهزة الطبّية وع
 .13ال تقارن بتكلفتها يف العصور املاضية، وكذا احلال ابلنسبة ملراكز البحوث العلمّية، وعليها فقس

 

 مشكلة البحث:

م إّن ازدايد االحتياج البشري يف هذا العصر وارتفاع التكاليف املعيشية واحلياتّية ويف شىت جماالت احلياة والعل
ريخ الوقف؟!، فإذا كانت احلاّجة ملّحة فيما مضى من اتدور واملعرفة، ليدفعنا حلقيقٍة مهّمة، أال وهي أين 

ال احتياجاهتم، فاحلاّجة هلا اليوم أكرب وآكد، ف هذه األّمة بوجود الوقف لتنظيم سبل حياة الّناس وسدّ 
الّناس هم الّناس، وال الدولة اإلسالمّية هي الدولة اإلسالمّية، وال وحدة املسلمني وقّوهتم وهيبتهم بني األمم، 
 هي وحدهتم وقّوهتم وعّزهتم وهيبتهم يوم كانوا هم القادة وأمتهم هي املتصّدرة يف كّل جماالت العلم واملعرفة

صّح  بقدر ما هو ضرورة الضرورة إن اً واحلضارة والقّوة. إذن وجود العمل الوقفي ودعمه التنموي ليس خيار 
 .أن نسّميه

                                                           
: دار املسلم املعاصر، ، )مصريف التنمية اجملتمعّيةهل ميكن للوقف أن يستعيد دوره لزايدة االطالع، يراجع، إبراهيم عبد الباقي،  13

 666-602م(، ص2005ال يوجد ط، 
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أن نتطّرق إىل  ال مينع من هذاوإذا اتفقنا أبّن الدور التنموي للعمل الوقفي يف هذا العصر ليس كافياً، ف
على  براز التجربة الوقفّية وسّد جزء من حياة النّاسبعض التجارب الناجحة والناجعة، واليت هلا دور يف إ

األقل يف جمتمعها، وذلك إحياًء لألمل، وحتفيزاً للهمم، فاخلري ابٍق يف هذه األّمة مهما حاول أعداء هللا أن 
الدراسات املعاصرة  هيطفئوا نور هللا فيها، والتسابق إىل إسعاد الناس موجود عند من أدركتهم رمحة هللا، وهذ

لق الرسائل العلمّية اليت تناول موضوع الوقف هي من ممّا يستبشر فيه املرء ابستمراريّة اخلرييّة واليت هي املنطو 
 عاىل.س واستمراريتها إبذن هللا تّنالدعم التنمية بعون هللا تعاىل يف شىت جماالت واحتياجات ال

ملبادرات ومشاريع مويّة تناللتجارب بعض اوحتليل وتقييم وعليه فسوف نتطّرق من خالل هذا البحث لعرض 
سائلني ة، دولة الكويت واململكة العربّية السعوديّ مبادرات بمن خالل أمنوذج مؤّسسات وقفّية معاصرة تتبع 

 لعّل هللا أن ينفع هبا. ربالتجايف إبراز تلك يوفقنا القائمني عليها وأن بتلك املشاريع و هللا تعاىل أن ينفع 

 

 أسئلة البحث: 

 التايل: لضوء مشكلة البحث، حتّدد التساؤ يف 

، من عوديّةدولة الكويت واململكة العربية السما مالمح الدور التنموي الذي تقوم به املؤّسسات الوقفّية يف 
مبادرة و الصناديق الوقفّية ابألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، املصارف الوقفية و مبادرة خالل أمنوذج 
 حمّمد بن عبد العزيز الراجحي ابململكة العربّية السعوديّة.أوقاف الشيخ 

 

 أهداف البحث:
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لكة العربية دولة الكويت واملمتقوم به املؤّسسات الوقفّية يف مالمح الدور التنموي الذي التعّرف على 
ة الصناديق الوقفّية ابألمانة العامة لألوقاف بدولاملصارف الوقفية و ، من خالل أمنوذج مبادرة السعوديّة

 .أوقاف الشيخ حمّمد بن عبد العزيز الراجحي ابململكة العربّية السعوديّةومبادرة الكويت، 

 أمهّية البحث:

لعربية بدولة الكويت واململكة امعاصرة مناذج وجتارب ملؤّسسات وقفّية  تسليط الضوء على .6
 اجملاالت.متنّوعة  ،السعوديّة

 لتجارب تلك املؤّسسات الوقفّية.توضيح مالمح الدور التنموي  .2
واإلكثار منها  التنمّية اجملتمعّية، وأمهّية تعزيز تلك املبادراتيف أثر تلك املبادرات التنمويّة إبراز  .0

 .لتعزيز الرسالة الوقفّية يف اجملتمع
 حدود البحث:

 ملصارف الوقفيةا معاصرة وهي مبادرة ملؤّسسات وقفّيةملبادرات ومشاريع الدور التنموي سرتكز الدراسة على 
الصناديق الوقفّية ابألمانة العاّمة لألوقاف بدولة الكويت، ومشاريع أوقاف الشيخ حمّمد بن عبد العزيز و 

 التنمويّة. وأمهّيتهاربة تجتلك ال وحتليل وتقييم والرتكيز على إبرازالراجحي ابململكة العربّية السعوديّة، 

 منهج البحث:

 ووفقاً ملتطّلبات الدراسة، ستعتمد الدراسة على:

 مجع املادة العلمّية من الدراسات النظريّة والتطبيقّية املتعلقة ابلبحث.. املنهج االستقرائي: 1

 وذلك ملناسبة هذا املنهج يف  التحليلي/املنهج الوصفي.2

  قيد الدراسة ودورها التنمويإبراز جتربة مبادرات املؤّسسات الوقفّية. 
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  معاصرة.استكشاف الدور التنموي للوقف من خالل مناذج وقفّية 
  قفيةاملصارف الو  مبادرةاملعاصرة ومها حتليل أمنوذجني من مناذج املؤّسسات الوقفّية 

الصناديق الوقفّية ابألمانة العاّمة لألوقاف بدولة الكويت، ومشاريع أوقاف الشيخ حمّمد و 
 العزيز الراجحي ابململكة العربّية السعوديّةبن عبد 

 الدراسات السابقة:

مد عبد حماألمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت ودورها يف تنمية اجملتمع )التنمية األسريّة منوذجاً(، 
 :احلجيهللا 

األسريّة  التنميةركزت الدراسة على إبراز الدور الذي ميكن أن تقوم به األمانة العامة لألوقاف يف جمال 
وتوضيح دورها اخلريي والرايدي يف اجملتمع الكوييت، كما أّّنا تعمل على تقدمي املشاريع واملبادرات التنموية 
اليت يستطيع من خالهلا الوقف اإلسالمي خدمة مجيع أفراد األسرة املسلمة، واعتمدت الباحث يف الدراسة 

 .يليالوصفي والتحلاملنهج على املنهج التارخيي و 

ملصارف اوجاءت دراستنا على تناول الدور التنموي اجملتمعي من خالل تسليط الضوء على حتليل مبادرة 
 .14الصناديق الوقفّية ابألمانة العامة لألوقاف ابلكويت ودورها اجملتمعيالوقفية و 

الة اململكة حرؤية معاصرة لتفاعل احملاسبة ونظام احلوكمة إلدارة املؤسسات الوقفّية ابإلشارة إىل 
 جعفر هين حمّمد:ة، العربّية السعوديّ 

بّينت الدراسة كيف تساهم احملاسبة من خالل معايري اإلفصاح املايل يف التطبيق السليم للحوكمة يف 
املؤسسات الوقفّية وتوصلت إىل أن نظام حوكمة الشركات اجليد حيتاج إىل مستوى معني من اإلفصاح 

                                                           
األمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت ودورها يف تنمية اجملتمع )التنمية لزايدة االطالع، يراجع، حممد عبد هللا احلجي،  14

 م( ، ص2112ه/1341، 1األسريّة منوذجاً(، )الكويت: األمانة العامة لألوقاف، ط
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ة املالية، وعدم الزامية تطبيق معايري اإلبالغ املايل الدولية ومعايري هيئة احملاسبعن املعلومات والشفافية 
واملراجعة للمؤسسات اإلسالمية وجملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف املؤسسات الوقفّية قد ينتج عنه 

ّمد بن حم، وكانت عّينة الدراسة مؤّسسة األوقاف للشيخ اختالف يف كمية وطرق اإلفصاح عن املعلومة
عبد العزيز الراجحي ابململكة العربّية السعوديّة. وحنن بدوران سنسعى من خالل هذا البحث لتسليط الضوء 

 .15على الدور التنموي ملؤسسة الشيخ حممد بن عبد العزيز الراجحي

 الدور التنموي للمؤسسات الوقفّية يف العصر احلديثالثاين:  ملبحثا

 لكويت: ألمانة العامة لألوقاف بدولة االصناديق الوقفّية ابو املصارف الوقفية مبادرة املطلب األّول: 

يف عهد أمري الكويت الراحل الشيخ عبد هللا السامل الصباح مت إصدار األمر السامي بتطبيق أحكام شرعية 
م. 6156إبريل من عام  65 ه، يوافقه6016مجادى االخر من عام  21خاصة ابألوقاف، وحتديداً يف 

 .16لوقفي بدولة الكويتلعمل يف القطاع الوهو املرجع القانوين منذ ذلك التاريخ وحىت اليوم، 

م، كجهة متخّصصة يف الدعوة 6110العامة لألوقاف يف العام  ةوبعدها مت اصدار مرسوم إنشاء األمان
ة للوقف ط الواقف ومبا حيقق املقاصد الشرعيّ إىل الوقف وإدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها يف حدود شر 

 والدور التنموي واجملتمعي له.

                                                           
رؤية معاصرة لتفاعل احملاسبة ونظام احلوكمة إلدارة املؤّسسات الوقفّية ابإلشارة إىل لزايدة االطالع، يراجع، جعفر هين حمّمد،  15

ادس، ديسمرب العدد الس ، )اجلزائر: املركز اجلامعي بغيليزان، جملة البحوث االقتصادية واملالية ،حالة اململكة العربية السعوديّة
2061.) 

 األمر السامي بتطبيق أحكام شرعّية خاّصة ابألوقاف، 16 
http://www.icnl.org/research/library/files/Kuwait/KuwaitAwqaf1993.pdf  ،شوهد يف نوفمرب

 م.2062 ،20

http://www.icnl.org/research/library/files/Kuwait/KuwaitAwqaf1993.pdf
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 العديد من املشاريع واألعمال الوقفّية اليت سامهت يف دعم النشاطاألمانة العامة لألوقاف ابلكويت  وتقّدم
وسنعرج إىل تفصيل  .، والصناديق الوقفّيةاملصارف الوقفّيةكالوقفي وإدارة أمواله واستثمارها بطرق عصريّة،  

  .17لة الكويتدو بللنشاط الوقفي هلما من صور الدعم التنموي هبذين اجملالني، وإبراز صورة ما يتعّلق 

 املصارف الوقفّية: (1

قد مشلت املصاريف الوقفّية دعم وجهود ومشاريع املؤسسات اجملتمعّية يف خمتلف اجملاالت اليت حيتاج إليها ل
رعاية ل فلتنمية اجملتمعّية، ومصر هناك خاّص ابلرعاية الصحّية، و اب خاصّ  أفراد اجملتمع، فهناك مصرف

لكرمي، عاية القرآن الر رعاية العلم واملبدعني، ومصرف لاملعاقني وذوي االحتياجات اخلاّصة، ومصرف 
ملياه، ومصرف اإلطعام والعشيات والنوافل، ومصرف الصدقات، اومصرف الكسوة، ومصرف تسبيل 

 . 18ساجد، ومصرف عموم اخلرياتومصرف عموم امل

يشمل هذا املصرف مشاريع عديدة وجهات خمتلفة مثل صندوق إعانة املرضى، مصرف الرعاية الصحّية: 
 عاية الصحّية وغريها.ر مركز الفهد للعالج الطبيعي، مستشفى لل

أحد مصارف اخلري اليت أنشأهتا األمانة العامة لألوقاف لدعم تنمية اجملتمع مصرف التنمية اجملتمعّية: 
اجملتمعّية، منها؛ مشروع إصالح ذات البني، مشروع مركز االستماع، مشروع شاريع العديد من امل مويدع

 مركز الرؤية، مشروع من كسب يدي، مشروع املركز الثقايف للطفل، مشروع وقف الوقت.

                                                           
 دولة الكويت، على الشبكة العنكبوتّية، –املوقع الرمسي لألمانة العامة لألوقاف  17

https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/default.aspx  ،م.2062، 66شوهد يف أكتوبر 
 لزايدة االطالع، الرجوع للمصدر السابق،  18

https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/SpendingChannels.aspx ،م.66،2062شوهد يف أكتوبر 

https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/default.aspx
https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/SpendingChannels.aspx
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ف منها هبدف املسامهة يف أتهيل هذه الفئة والتخفيمصرف رعاية املعاقني وذوي االحتياجات اخلاّصة: 
يف اجملتمع، ومن أبرز مشاريع األمانة العامة يف هذا اجملال؛ مركز  أفرادها من معاانهتا، والعمل على دمجو 

 ة.ي االحتياجات اخلاصّ الكويت للتوّحد، ورعاية اجلهات املختصة ابلعناية بفئة املعاقني وذو 

 من خالل املسامهة يف توفري متطلبات البحث العلمي واالهتمام ابجلوانبمصرف رعاية العلم واملبدعني: 
اية وعليه فرتكز األمانة العامة لألوقاف على رعالعلمية عند النشء وإقامة املؤمترات واللقاءات العلمّية، 

 ّية.طالب العلم ورعاية التعليم والتنمية العلم

يهدف هذا املصرف لدعم كل ما من شأنه خدمة القرآن الكرمي وعلومه، مصرف رعاية القرآن الكرمي: 
والتشجيع على حفظه، كطباعة القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، والسنة النبوية، ورعاية مسابقات القرآن 

 الكرمي ودور القرآن.

ويعين بتوفري املالبس للفقراء واحملتاجني، من؛ األسر املتعففة، وضعفاء الدخل، واألرامل  مصرف الكسوة:
 واملطّلقات، واأليتام دون سّن الثامنة عشر، واملهتدون اجلدد، والعّمال، واملسافرون أبناء السبيل.

لك من خالل توفري ذويعين بتجهيز وتوفري مياه الشرب للعامة ودفع نفقاهتا، ويكون  مصرف تسبيل املياه:
برادات املاء العام جبميع ملحقاهتا ومتطلبات جتهيزيها، أو عن طريق القناين والكاسات املربّدة، جبميع 

 ملحقاهتا كذلك.

وذلك بتقدمي الطعام والشراب إىل الفقراء واملساكني على مدار مصرف اإلطعام والعشيات والنوافل: 
 شروط االستفادة.خاّصة توضح لضوابط  العام، وذلك وفقاً 
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نقديّة هلم، بدفع األموال الالفقراء واحملتاجني  االحتياجات األساسّيةويقصد به سد  مصرف الصدقات:
األسر املتعففة، وضعفاء الدخل، واألرامل واملطّلقات، واأليتام دون سّن الثامنة عشر، واملهتدون من؛ 

 .19اجلدد، والعّمال، واملسافرون أبناء السبيل

اية املساجد وأعمارها وصيانتها ورع بناءمن خالل  بتعظيم بيوت هللا عّز وجلّ مصرف عموم املساجد: 
 .العاملني فيها وما إىل ذلك

وينقسم هذا املصرف إىل قسمني: قسم الوقف اخلريي العام، وهو وقف خريي مصرف عموم اخلريات: 
 اخلريي، ويكون إبشراك أهل الكويت يف. وقسم لوقف الكويت مطلق دون حتديد لنشاط أو خدمة معينة

 خيصص ملا فيه منفعة اجملتمع الكوييت.تكوين وقف خريي عام 

 الصناديق الوقفّية: (2

أحّد أهّم الوسائل واألدوات املعاصرة يف حتفيز األهايل والّناس على املسامهة يف العمل الصناديق الوقفية 
فّية يف مشاركتهم يف ذلك، وأتثري ذلك يف دعم الرسالة الوقالوقفي أاّيً كان نوع النشاط املوقوف، وتسهيل 

 دعم التمّية االقتصاديّة واجملتمعّية.

                                                           
 لزايدة االطالع، الرجوع للمصدر السابق،  19

https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/SpendingChannels.aspx ،م.66،2062شوهد يف أكتوبر 
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فالصناديق الوقفّية هي عبارة عن قالب تنظيمي ذايّت اإلدارة، يساهم يف دعم العملّية التنمويّة أببعادها 
دارة رؤساء وأعضاء جملس إويت، ابلكاألمانة العامة لألوقاف  اعتربتلذلك االقتصاديّة واالجتماعّية، 

 .20الصناديق واملشاريع الوقفية شركاء هلا يف مسئوليتها االسرتاتيجية

 .وعلى ضوء هذه اخللفية الفكرية سيتم عرض أبرز مالمح التجربة الكويتية يف جمال الصناديق الوقفية

 :الوقفيةأ( أهداف الصناديق 

 ح مشاريع تنمويةعن طريق طر للوفاء ابحتياجات اجملتمع،  ،إحياء سنة الوقف هتدف الصناديق الوقفية إىل
اقتصاديّة واجتماعّية، تقوم بطلب اإليقاف عليها، مع حسن إنفاق الريع، ابحلرص على حتقيق أعلى عائد 
تنموي، والوصول إىل التكامل بني املشروعات الوقفّية من جهة وبينها وبني املشاريع املنّفذة من قبل األجهزة 

 .21ة ومجعيات النفع العام.احلكوميّ 

 :ةالوقفي للصناديقاملوارد املالية  ب(

 .ريع األوقاف السابقة املخصصة له سنواي ، وريع األوقاف اجلديدة املخصصة ألغراضه -

جلنة املشاريع ابألمانة من حصة الصناديق من األوقاف اخلريية العامة واملوارد األخرى  هنصيب حتدد -
 .-الوزير-رئيس جملس شئون األوقافلألمانة واليت حيددها 

                                                           
 لزايدة االطالع الرجوع للمصدر السابق، 20

http://ww2.awqaf.org.kw/Arabic/AboutMunicipality/EndowmentFunds/Pages/defau
lt.aspx ،م.2062، 66شوهد يف أكتوبر 

 السابق. لزايدة االطالع الرجوع للمصدر 21
http://ww2.awqaf.org.kw/Arabic/AboutMunicipality/EndowmentFunds/Pages/defau

lt.aspx  ،م.2062، 66شوهد يف أكتوبر 

http://ww2.awqaf.org.kw/Arabic/AboutMunicipality/EndowmentFunds/Pages/default.aspx%20شوهد%20في%20أكتوبر،11
http://ww2.awqaf.org.kw/Arabic/AboutMunicipality/EndowmentFunds/Pages/default.aspx%20شوهد%20في%20أكتوبر،11
http://ww2.awqaf.org.kw/Arabic/AboutMunicipality/EndowmentFunds/Pages/default.aspx
http://ww2.awqaf.org.kw/Arabic/AboutMunicipality/EndowmentFunds/Pages/default.aspx
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 .ما حيصله الصندوق مقابل بعض ما يقدمه من أنشطة وخدمات -

 .اهلبات والوصااي والتربعات اليت ال تتعارض مع طبيعة الوقف أو أغراض الصندوق -

 .يف حالة اإلعاانت والتربعات األجنبية فال بد من موافقة جلنة التخطيط ابألمانة -

 .22يكون الوقف على الصناديق ، بل جيب أن يكون ألهدافها وأغراضهاال جيوز أن - 

 :العاملة( الصناديق الوقفية ت

 متخّصصة يف جماالت استثماريّة متنّوعة، هي: صناديق وقفية (2مت إنشاء )

  الصندوق الوقفي للقرآن الكرمي 

   واالجتماعيةالصندوق الوقفي للتنمية العلمية 

 لصحيةالصندوق الوقفي للتنمية ا 

 23الصندوق الوقفي للدعوة واالغاثة 

 دولة الكويت،ب الصناديق الوقفّية ابألمانة العامة لألوقافمبادرة املصارف الوقفّية و وهكذا نالحظ أّن جتربة 
هي جتربة عصريّة رائدة، مبتكرة الفكرة، متنّوعة األهداف والفوائد والنتائج، انعكست على حتفيز أفراد 

التنمية  طبقاهتم ومستوايهتم املعيشّية على املسامهة واملشاركة يف إحياء سّنة الوقف، ويف دعماجملتمع مبختلف 
 اجملتمعّية للمجتمع ككل، ممّا يضمن االستمراريّة يف العطاء واستمراريّة التنمية.

 أوقاف الشيخ حمّمد بن عبد العزيز الراجحيجتربة 

                                                           
 لزايدة االطالع الرجوع للمصدر السابق. 22
 لزايدة االطالع الرجوع للمصدر السابق. 23
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ه اجتماعية واقتصاديّة طارئة على اجملتمع السعودي، بل إنّ بصفة عامة مل يكن ظاهرة الوقف اخلريي "إّن 
، وما أوقاف احلرمني عّنا ببعيد. إاّل أّن املتأّمل يف املشاريع واملبادرات 24أصيل كأصالة دين هذا اجملتمع"

الوقفّية يف العصر احلديث، ويف جمتمع اململكة حتديداً، ليستوقف على مبادرات رائدة كان هلا نصيب كبري 
االستفادة من العلوم العصريّة، إلثراء جتربتها، ممّا أضاف هلا بعداً تنمواّيً جيعلها مؤّهلًة ألن تكون مثاالً   يف

ت تنمويّة ، لتوسيع قاعدة العمل الوقفي، إىل نطاقاكبرياً لكثري من الواقفني على مستوى العامل اإلسالمي
ساجد عمال بّر حمّددة رغم أمهّيتها وإجالهلا، كبناء املمتنّوعة، خارجة عن اإلطار احملّدد له ابالقتصار على أ

 وطباعة املصاحف وحنوها.

املطلع على أوقاف الشيخ حمّمد بن عبد العزيز الراجحي سيقف على صورة مشرّفة للدور التنموي الذي و 
ون الرسالة نميكن أن يؤّديه الوقف يف اجملتمع، والتنوّع اإلجيايب يف العمل الوقفي مبا يعكس فهم ووعي مبك

الرجوع للموقع الرمسي ألوقاف الشيخ حممد عند و  الوقفّية ودورها يف عمارة األرض وخدمة اإلنسانّية.
الراجحي على الشبكة العنكبوتّية، جند أبّّنا مؤّسسة ذات جملس نظارة وهلا هيكل تنظيمي ورؤية ورسالة 

ة مؤّسسات ع تتمتع بشراكة جمتمعّية مع عدّ وأهداف اسرتاتيجّية لتحقيق رؤيتها، كما أّّنا ووفقًا للموق
 حكومّية وخاّصة على مستوى اململكة العربّية السعوديّة.

قيق تقدمي منوذج متميز ملسامهة األوقاف اخلريية يف حتوتنبثق رؤية أوقاف الراجحي من كوّنا تطمح إىل 
سسي متطور قائم على بناء مؤ ال، وعيوالنّ ريي اخلستثماري االعمل الالتنمية املستدامة للمجتمع من خالل 

 .25جودة عاليةذو 
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 .61م( ص2066، 2األمانة العامة لألوقاف، ط

 . املوقع الرمسي ألوقاف الشيخ حمّمد بن عبد العزيز الراجحي 25
http://www.alrajhiawqaf.sa/Pages/ArticleDetails.aspx?id=11  ،م.2062، 21شوهد يف أكتوبر 

http://www.alrajhiawqaf.sa/Pages/ArticleDetails.aspx?id=11


Al HIKMAH JOURNAL, APRIL 2019,  
VOL 2, ISSUE 2  
EISSN: 2637-0581 
www.alhikmah.my 

626 
 

يسهم كرب عائد مايل أق يلتحقكما أّن رسالتها املؤّسسّية تقوم على سعيها املستمر يف تطوير استثماراهتا، 
 .26تبناهاتيف تنمية اجملتمع عرب منظومة األعمال اخلريية اليت  ، ويسهمتعزيز االقتصاد الوطين يف

 اهليكل التنظيمي:

 
 27شكل )   (

وابالطالع على اهليكل التنظيمي للمؤّسسة الوقفّية، جند تنوّع يف النشاط الوقفي الذي تشرف عليه 
املؤّسسة، ففي أوقافها ما يتبع القطاع العقاري ومنها ما يتبع القطاع الزراعي ومنها ما يتبع قطاع العمل 

ي تشرف على حتت إدارة الرئيس التنفيذي، الذ اخلريي، ومنها ما يتبع القطاع االستثماري. واليت تقع كلها
إدارته جلان منبثقة من جملس النظارة وهي جلنة الرتشيحات واملكافأة وجلنة املراجعة وجلان املنح، وهو ما 
يعطي مؤشرًا على استفادة هذه األوقاف من النمط احلديث يف اإلدارة واحلوكمة املؤّسسّية. وعليه 

 كما يف املوقع الرمسي ألوقاف الشيخ الراجحي على الشبكة العنكبوتّية.  سنستوضح القطاعات املذكورة
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: يهدف هذا القطاع يف رعاية األراضي والعقارات اليت أوقفها الشيخ الراجحي واستثمارها القطاع العقاري
. موتطويرها وصيانتها يف شىت مناطق اململكة املختلفة واملسامهة يف توفري السكن املالئم للموقوف عليه

ووقفها ها ئاإنش منذوالتجاري واالستثماري منها  السكينالعقاريّة  القطاع مسؤول عن آالف الوحداتفهذا 
 م.2001، هـ6221عام  منذ

ع جممّ .6 فمن بني هذه الوحدات العقاريّة، على سبيل املثال ال احلصر واليت توّضح التنوّع يف أنواعها؛
 012الراايض، وهو عبارة عن جممع متنوّع الوحدات العقاريّة ففيه ، يف منطقة العمائر اخلمس ابلبطحاء

 ( أدوار ميزانني.2( مكتب، و)11( معرض جتاري، و )050شقة سكنّية، و)

ؤجر على مستشفى مابملنطقة الشرقّية من اململكة العربّية السعوديّة، وهو عقار  ع اهلزاع السكين ابخلربجممّ .2
 . 28مامللك فهد التخصصي ابلدما

تنوّع إجيايب يف الوحدات العقاريّة يوّسع من دائرة االنتفاع من العمل الوقفي ويغّطي احتياجات شرائح 
 خمتلفة من اجملتمع.

واليت وصل  ،لبغرس النخياإلدارة الزراعّية التابعة ألوقاف الشيخ حمّمد الراجحي، تنفرد : القطاع الزراعي
وبة وهي من خمتلف أنواع النخيل املرغ ،القصيم، و اخلرجيف منطقيت  خنلة (260.000ها إىل )عددإمجايل 

 يف اجملتمع احملّلي وذات جدوى اقتصاديّة جّيدة.

خنلة جبميع أوقاف الشيح حممد بن عبد العزيز  (022.000اإلدارة الزراعّية إىل الوصول إىل ) دفوهت
 وقد متّكنت  ،2020الراجحى حبلول عام 
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ني مركز أوقاف تدشالرمسي على الشبكة العنكبوتّية ألوقاف الشيخ الراجحي،  حبسب املوقعمت مؤخرا و 
 .29من أكرب مراكز أحباث النخيل يف العاملحبسب املوقع يعد الذي الراجحى ألحباث النخيل و 

 
من - خمتربات وقاية النبات، أحباث الرتبة واملياه وحتليل األنسجة ؛ويضم املركز عدة ختصصات من أبرزها

ة، دسة الوراثيّ خمتربات التقنية احليوية واهلنت، و خمتربات تغذية وفسيولوجية النباو ، -األمراض واحلشرات
 .خمتربات العمليات الزراعيةو 

تقدمي العديد من األحباث العلمّية حلل الكثري من املشاكل اليت تعرتض زراعة النخيل وقد متّكن املركز من 
ن خالل الشراكات العلمّية مع مؤّسسات حبثّية علمّية متخّصصة ممن وحتسني وتطوير إنتاجّيتها، وذلك 

 داخل املمكلة العربّية السعوديّة وخارجها، من بينها؛ 

 .اث تتعلق إبنفصال القشرة عن اللحمأحب
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مع جامعة أريزوان ىف عدة  التعاونأ.
 ، من بينها:أنشطة حبثية

 .حباث تتعلق بعدم حتول البسر اىل رطبأ
 .تتعلق بلون الثمارحباث أ
 .حباث تتعلق ابجراء التلقيح اآلىل ىف النخيلأ
لتحول حنو املكننة ابلنسبة لعمليات احلصاد اآلىل ا

 .للتمور وخدمة رأس النخلة
التعاون مع كرسى أحباث النخيل 

 .جبامعة امللك سعود والتمور
 .ىف جمال حفظ وختزين الربجيأحباث 

النخيل التعاون مع مركز أحباث 
  .والتمور جبامعة امللك فيصل

ىف جمال حتديد األجهزة املختربية الىت ختدم أحباث 
 .االنشطة البحثية

التعاون مع مركز أحباث النخيل 
  .ىف مجهورية مصر العربية والتمور

ىف جمال إكثار النخيل إبستخدام التقنية أحباث 
 .احليوية

التعاون مع مركز أحباث النخيل 
 .ألحساءوالتمور اب

ستخدامها اجمال التدريب ومجع وحفظ اللقاح آليا و  يف
 .برتاكيز خمتلفة ىف عمليات التلقيح اآليل

التعاون مع مركز حبوث املناطق 
 .-إيكاردا-القاحلة 

 .30جمال خدمة خنيل التمر أحباث يف

 الراجحي**ألوقاف عمل الباحث واستخالص حمتواه من املوقع الرمسي اجلدول أعاله من **
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وقد تكّلل التمّيز وجودة اخلدمات املقّدمة من هذه املؤّسسة حبصول املؤّسسة على شهادة اآليزو جمال 
 .31جودة إنتاج التمور

هو أحد القطاعات اليت عنيت هبا أوقاف الراجحي وجعلته مؤطراً يف إطاٍر تنظيمي هتدف القطاع اخلريي: 
، اعاًل يف اجملتمعتؤّهله ليكون قطاعًا راثلثًا فيف عّدة جماالت جمتمعّية من خالله تبيّن مشاريع نوعّية مؤثّرة 

 ومن تلك اجملاالت؛ 

 التعريف ابجملال اجملال
املشروع اإلنشائي أو اخلدمي الذي  ويقصد به األوقاف

ق تتقدم به اجلهة اخلريية لطلب التمويل ليحق
 .االستدامة املالية للجهة طالبة الدعم

ين عاية العلماء وطلبة العلم املؤثر ويقصد به ر  وطلبة العلمرعاية العلماء 
والواعدين وخدمتهم الستثمار أوقاهتم لنفع 

 .األمة
الدراسات والبحوث ذات األبعاد  وهي الدراسات والبحوث

االسرتاتيجية اجلادة واملؤثرة واليت تالمس 
 .احتياجات جمتمعية وتنموية

تعاجل مشكالت وظواهر  الربامج اليت وهي الربامج التوعويّة
 .اجتماعية قائمة
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األعمال والربامج اليت ال ينقطع نفعها وهي  الصدقة اجلاريّة
 مثل املساجد واملصاحف وسقيا املاء وغريها

 تطوير وحتسني بيئة العمل يفويقصد به  تنمية املوارد املالّية
إدارات تنمية املوارد املالية يف اجلهات اخلريية 

 .مالية جمزية للجهةللوصول لعوائد 
طاب تفريغ وأتهيل وتطوير واستقويقصد به  تنمية املوارد البشريّة

القيادات للعمل اخلريي، ومتتني البنية 
التنظيمية واإلجرائية للموارد البشرية يف 

 .32اجلمعيات اخلريية
 **اجلدول أعاله من عمل الباحث واستخالص حمتواه من املوقع الرمسي ألوقاف الراجحي**

ما يف املوقع ك  وقاف الشيخ حممد بن عبد العزبز الراجحيأبيتكون القطاع السياحي القطاع السياحي: 
موفنبيك كفندق   مخس جنوممن منظومة من الفنادق املتميزة منها فندق الرمسي هلا يف الشبكة العنكبوتّية، 

ف، دعامات الوق من يّةقو  ةدعام لميثّ كالمها فندق تيوليب إن الرايض، و ومنها فندق أربع جنوم ك القصيم،
 .وتسعى اإلدارة يف هذا القطاع إىل التطوير واالبتكار مع متغريات السياحة الداخلّية ابململكة
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يقوم هذا القطاع بدراسة الفرص االستثماريّة املتاحة يف مجيع القطاعات التابعة القطاع االستثماري: 
عرض من للبّت فيها إىل جلنة االستثمار حول إمكانّية تنفيذ اللألوقاف ومن مّث يقوم برفع نتيجة الدراسة 

 .33عدمه، وابلتايل فيعترب القطاع االستثماري مبثابة القاطرة التنمويّة لألوقاف جبميع قطاعاهتا

 اخلامتة:

جتربة ثريّة يت، بدولة الكو  الصناديق الوقفّية ابألمانة العامة لألوقافاملصارف الوقفّية و مبادرة جتربة إّن 
متنّوعة اجملاالت مجعت بني مصارف تقليديّة كان للوقف هلا دور تنميتها واإلسهام الفاعل فيها، كما هو 

ابلرعاية الصحّية، ومصرف رعاية القرآن الكرمي، ومصرف الكسوة، ومصرف احلال يف املصرف اخلاّص 
مصرف ، ومصرف عموم املساجد، و تسبيل املياه، ومصرف اإلطعام والعشيات والنوافل، ومصرف الصدقات

. وكذلك يف مصارف مستجدة كما هو احلال يف املصرف ومصرف رعاية العلم واملبدعني، عموم اخلريات
ل املثال وكذلك يف على سبيابلتنمية اجملتمعّية، ومصرف رعاية املعاقني وذوي االحتياجات اخلاّصة، اخلاّص 

قاهتم ومستوايهتم تحفيز أفراد اجملتمع مبختلف طبيق الوقفّية لفكرة تنمويّة رائدة متثّلت يف إنشاء الصناد
نموي الذي إالّ أاّن حىت نثبت مستوى هذا الدعم التاملعيشّية على املسامهة واملشاركة يف إحياء سّنة الوقف، 

قّدمته األمانة العامة لألوقاف فإاّن ال شك حباجة إىل مباحث تسّلط الضوء على تلك احلقائق ابألرقام 
 والنتائج من الواقع امليداين، ومدى املردود االجتماعي وانعكاسه التنموي على أفراد اجملتمع.

اليت  اجملتمعّيةّية األنشطة الوقفيف  أظهرت تنّوعاً جتربة أوقاف الشيخ حمّمد بن عبد العزيز الراجحي  كما أنّ 
ز منها، ويف ألبر ويف اجملال الزراعي وهو ا، ويف اجملال السياحي العقاريملت أوقافاً يف اجملال شعنيت هبا، ف

اجملال املايل واجملال اخلريي، وهذ التنوّع يف اجملال الوقفي مطلوب يف وقتنا املعاصر أكثر من أّي وقت مضى، 
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قق أهدافها ابلرقام من خالل حت اليت تبّنتها-يف أوقاف الراجحي-تقييم املشاريع القائمة ضرورة فضاًل عن 
مبادرات اجملال اخلريي مثالً، للوقوف على التغذية الراجعة ومن مّث القدرة على التطوير  والنتائج كما يف

أن  فاالحتياجات اجملتمعّية زادت وتنّوعت يف جماالت عّدة، وحنن حباجة إىلوالتحسني، والتخطيط اجلّيد. 
لحظ أثر الوقف يف ماً، أن ييشعر كّل فرد من أبناء اجملتمع املسلم وكذلك ممن حيتك مبجتمعاتنا وزائراً ومقي

املرافق واخلدمات اجملتمعّية كأحد أهّم أبواب الصدقات اجلاريّة اليت عين هبا ديننا احلنيف وأثره يف تنمية 
حّب اخلري يف نفوس الّناس والتالحم والتضامن اجملتمعي بني أفراد اجملتمع املسلم، فالوقف طريق راسخ إىل 

 ضارته. تالحم اجملتمع وعودته جملده وح

يّن العباقرة من اجملتمع وتب التكنولوجي ملبادرات وقفّية داعمة يف اجملال فتح اجملالإىل أيضًا  حنتاج إاّل أانّ 
املسلم ودعم أكثر للبحوث العلمّية يف جماالت أكثر حساسّية كالصناعات العسكريّة والبحوث الطبّية 

، وهذا اديللمستقبل يف اجملال السياسي واالقتص والدوائية لألمراض املستعصّية والبحوث االستشرافّية
يتطّلب تضامنا أكثر من رجال أعمال ومؤّسسات ابرزة على مستوى العامل اإلسالمي، لتحقيق هذه 

 األهداف املنشودة. 
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 .م(2066، 2األمانة العامة لألوقاف، ط

ر الفيحاء للنشر والتوزيع، ،)سوراي: دامغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجمشس الّدين حممد بن حمّمد اخلطيب الشربيين الشافعي، 
 م(.2001ه/6200، 6ط
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 .م(2006ه/6226، 6)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط ،هتذيب اللغةهـ(، 010 -هـ 222حممد بن أمحد األزهري )
لكويت: ااألمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت ودورها يف تنمية اجملتمع )التنمية األسريّة منوذجًا(، )عبد هللا احلجي،  حممد

 م(2065ه/6201، 6األمانة العامة لألوقاف، ط
 .م(6111، 6، )بريوت: دار الورّاق للنشر والتوزيع، طمن روائع حضارتنامصطفى السباعي، 

 .م(2001ه/ 6221، 2، )بريوت: دار الفكر املعاصر، طاإلسالمي، تطوره، إدارته، تنميتهالوقف منذر قحف، 
، حتقيق: إبراهيم أمحد عبد احلميد، )الرايض: كشاف القناع عن منت اإلقناعه، 6056منصور بن يونس بن إدريس الُبهويت املتوىف سنة 

 .م(2000ه/ 6220دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ط خاّصة، 
 الدورايت:

، نوفمرب 20تتاحية العدد ، افجملة أوقافإبراهيم البيومي، فاعلّية نظام الوقف يف توثيق التضامن بني اجملتمع ودول اخلليج العريب، 
 م.2062

 م.2005العدد السادس، مارس  جملة الشريعة والدراسات اإلسالمّية،أمين حممد عمر، الوقف ودوره يف التنمية االقتصاديّة، 
 ،رؤية معاصرة لتفاعل احملاسبة ونظام احلوكمة إلدارة املؤّسسات الوقفّية ابإلشارة إىل حالة اململكة العربية السعوديّةجعفر هين حمّمد، 

 (.2061)اجلزائر: املركز اجلامعي بغيليزان، جملة البحوث االقتصادية واملالية ، العدد السادس، ديسمرب 
 لشبكات العنكبوتّية:ا
 دولة الكويت، على الشبكة العنكبوتّية، –ألمانة العامة لألوقاف ا

https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/default.aspx  ،م.2062، 66شوهد يف أكتوبر 
 األمر السامي بتطبيق أحكام شرعّية خاّصة ابألوقاف، 

http://www.icnl.org/research/library/files/Kuwait/KuwaitAwqaf1993.pdf  ،شوهد يف نوفمرب
 م.2062، 20

 أوقاف الشيخ حمّمد بن عبد العزيز الراجحي. 
http://www.alrajhiawqaf.sa/Pages/ArticleDetails.aspx?id=11  ،م.2062، 21شوهد يف أكتوبر 

 م،2062-2060نمية التنمية البشرية يف اجلزائر وآفاقها يف ظّل برانمج الت
-https://www.univ

chlef.dz/ratsh/Article_Revue_Academique_N_06_2011/article_05.pdf  ،شوهد يف ديسمرب
 م.2062، 21
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