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كان نشاط الوقف في التاریخ متطورًا وملحوظًا من حیث اإلمكانیات والغایات فقد 
بلغت األوقاف مقدارًا كبیرًا من مجموع الثروة اإلنتاجیة في جمیع المجتمعات اإلسالمیة 

قلب المدن، أجود األراضي الزراعیة، ووصلت أمالك األوقاف الى عقارات رئیسیة في 
ولكن شھد نشاط الوقف ضمورا ملحوظًا . المساجد، المدارس، المستشفیات، ودور األیتام

. خاصة في األزمنة الحدیثة، وبرزت حولھ مشكالت عدة حدت من أھمیتھ وفاعلیتھ
والیوم في ضوء ندرة الموارد وتعاظم الحاجات المجتمعیة قد تتسم مؤسسات الوقف 

. بالجاذبیة إلى حد كبیر بالنسبة للحكومات التي تواجھ قیودًا حالیة في اإلنفاق العام
وبالتالي قد تسھم تلك المؤسسات بتحقیق مكاسب الكفاءة في تمویل بعض مشروعات 

االجتماعیة أو توفیر الخدمات القائمة على مشاریعھا، وبالتالي تقلیل  البنیة االساسیة
ومن ثم تبحث ھذه الورقة مشكالت . الدولة لتوفیر ھذه المشروعاتالتكالیف التي تتحملھا 

مؤسسة الوقف الخیري في مصر في محاولة لصیاغة ًالیات تعید احیاء تلك المؤسسة 
 . البحث العلمى واستخدامھا بفاعلیة وكفاءة في تمویل قطاع التعلیم العالي و

 

 . ، الوقف الخیريبحث العلمىالالتعلیم العالي، االنفاق الحكومي، 

  



 

 ٥٠

 

شروعات           راد والم د لألف ال المتزای ات واإلقب ا المعلوم ي مجال تكنولوجی أن التقدم ف
ان وراء      ا، ك ة إلكترونًی صرفیة المقدم دمات الم واع الخ ع أن صاالت وتوس ال االت ي مج ف

اء، والبح       شكلة الوف بل   ظھور المعامالت والتجارة اإللكترونیة عن بعد وظھور م ث عن س
دة وسریعة التطور،                 ة عدی ع إلكترونی ائل دف الي ظھرت وس امالت، وبالت ك المع لتسویة تل
ود         سمى النق صادیون م ھ االقت ق علی ود أطل ن النق د م كل جدی ور ش ى ظھ اعد عل ا س مم

  . اإللكترونیة

  

  

ام              اق الع ى أن االنف ت مؤخرًا إل ي أجری ة الت ى  خلصت أغلب الدراسات الحدیث  عل
تثمار           ن االس وع م ذا الن البنیة االساسیة یسفر عنھ آثار إیجابیة على النمو، لذا یطلق على ھ

و " ي النم تثمار ف ھ    . )١(" االس ي تواج اءة الت ل والكف ة بالتموی شكالت المتعلق ل الم ي ظ وف
ست            دة ولی بل جدی اد س غالبیة حكومات الدول النامیة االسالمیة بدأ مؤخرا االتجاه نحو ایج

شروعات             بالض ا م ي من زمرتھ و والت ي النم تثمار ف رورة مبتكرة لتمویل مشروعات االس
الي و یم الع ىالتعل ث العلم ي   البح ات ف ض الحكوم دأت بع ي ب سبل الت ذه ال من ھ ن ض  وم

ات       ي استنساخھا من غیاب ف         الماض سات الوق ي مؤس ا ھ زمن من علیھ ارات ال ة عف  وإزال
ذا       الوقف أول مؤسسة مدنیة في تاریخ ا   ف .الخیري ة اإلسالمیة ھ ت األم د ورث سانیة، وق إلن

دت          ي فق م الت ة األم األمر في تراكیبھا االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة لتتمیز بھ عن بقی
  .)٢( السماويھذا اإلرث 

                                                
(1) Serkan Arslanalp، Fabian Bornhorst، and Sanjeev Gupta، Investing in 

Growth، Finance & Development، IMF، Vol. 48، No. 1، March 2011. 
تطیع أن یشتري أو بیوت خاصة بالفقراء یسكنھا من ال یس: كان من أموال الوقف على سبیل المثال )٢(

اللقطاء یستأجر بیتًا، سقایات الماء في الطرقات، شراء األكفان للفقراء ودفنھم، مؤسسات رعایة 
والیتامى، مؤسسات لتزویج العزاب الغیر قادرین، مؤسسات إلمداد المرضعات بالحلیب والسكر، 
= 

– 
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ع اإلسالمي             ي المجتم یم ف سات التعل ي دعم مؤس ة ف وقد بدأ الوقف مسیرتھ التنموی
م     ساجد ث ل الم وم داخ ى العل ان تلق دما ك ى     عن ك إل د ذل یم بع ة للتعل شطتھ الداعم ت أن  تطرق

ى      )الخان(إنشاء المساكن الخاصة التي تأوي طلبة العلم   ف إل ة تطرق الوق دم األم ، ومع تق
ة     د العلمی ات والمعاھ شاء الجامع ام    وإن شأت ع ي أن صریة الت د المدرسة المستن ـ ٦٣١تع ھ

ف والتكف   لمؤسسةأول شكل   ال الوق م   باحتیاجات ل  جامعیة إسالمیة قائمة على م ة العل  طلب
ة          ذلك دعم األبحاث العلمی األساسیة من مأكل ومشرب وملبس ودفع مرتبات المعلمین، وك
ن          ھ م ة لتحلیت والباحثین فمن خالل الوقف توصل العلماء إلى فكرة إدخال السكر في األدوی
دیم               ات وتق ة داخل المكتب احثین والطلب شاء غرف خاصة للب ى إن ر إل مرارتھ ووصل األم
ى            ف إل ا تطرق الوق یة بأشكالھا المعاصرة، كم نح الدراس الدعم المالي للباحثین وكذلك الم

  .)١(إنشاء المكتبات العامة وطباعة الكتب ونسخھا ودفع رواتب العاملین بالمكاتب العامة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

أوقاف مثل (رعایتھا بیوت للنساء الغاضبات من أزواجھن، مؤسسات لعالج الحیوانات وإطعامھا و
للحیوانات العاجزة التي مات أصحابھا ولیس ھناك من یعتني بھا، أوقاف لطیور الماء التي انكسرت 

 .، حلیب لألم التي ال تستطیع إرضاع صغارھا)مناقیرھا ولم تعد قادرة على إطعام نفسھا
ى بالد الشرق اإلسالمي یذكر الرحالة ابن جبیر في قولھ ألبناء الغرب اإلسالمي أن یذھبوا إل )١(

وخصوصًا دمشق التي كان فیھا وقت زیارتھ لھا أربعمائة مدرسة موقوفة للحصول على المنح 
 یعني –والبالد الشرقیة كلھا على ھذا الرسم، لكن االحتفال بھذه البلدة : "المتوفرة في الشرق إذ یقول

فیرحل إلى ھذه البالد ویتغرب في  أكثر واالتساع أوجد، فمن شاء الفالح من نشأة مغربنا –دمشق 
طلب العلم فیجد األمور المعینات كثیرة فأولھا فراغ البال من أمر المعیشة وھو أكبر األعوان 

یاقوت الحموي بأن ما كتبھ في كتابھ معجم البلدان كان مما جمعھ من كما یذكر الجغرافي ". وأھمھا
وكانت : "بمرو الشاھجان الوقفیة إذ یقولفوائد من كتب الوقف التي استعارھا من خزائن الكتب 

سھلة التناول ال یفارق منزلي منھا مائتا مجلد وأكثرھا بغیر رھن تكون قیمتھا مائتي دینار فكنت 
أرتع فیھا وأقتبس من فوائدھا وأنساني حبھا كّل بلد وألھاني عن األھل والولد وأكثر فوائد ھذا الكتاب 

  : انظر".ئنوغیره مما جمعتھ فھو في تلك الخزا
سامي الصالحات، دور الوقف في تفعیل التعلیم العالي في الجامعات اإلسالمیة، قراءة في خطة .  د-

مشروع مؤسسة الوقف للدراسات العلیا، مجلة الجامعة، األیسیسكو للدعم والثقافة، اتحاد الجامعات 
 .١٥-١٢،ص٥- ٢ص.٢٠٠٤اإلسالمیة، المملكة المغربیة، 

عظیم الجمل، دور نظام الوقف اإلسالمي في التنمیة االقتصادیة المعاصرة، دار  أحمد محمد عبد ال-
  ٢٣، ص٢٠٠٧السالم للطباعة والنشر والتوزیع،

= 

 
 

––  
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ع اإلسالمي              سات المجتم راد ومؤس ین أف م ب ومن ثم أسھمت أموال الوقف على نشر العل
ع اإلسالمي        بكل طوائفھ وھو     شریة للمجتم وارد الب ة الم ى تنمی زداد   . ما ساعد عل وم ت والی

اق            ة االنف دم كفای ة ع ة نتیج ز البحثی ات والمراك ل الجامع ف لتموی تخدام الوق ة اس أھمی
ات           ة نفق ذلك تغطی یم الجامعي وك الیف التعل ة تك ث  الحكومي والرسوم التعلیمیة لتغطی البح

  .العلمى

  

ستویات   دنت م الي و  ت یم الع ى   التعل ث العلم ي       البح رة ف ة األخی ي اآلون صر ف ي م  ف
ز   ة عج ارجي نتیج داخلي والخ ام ال دین الع ھ ال ضخم فی ذي ت ت ال ة يالوق ة العام  المیزانی

ل      رى لح ل أخ بل تموی اد س و إیج دعى نح ذي ی ر ال اقمین، االم دفوعات المتف زان الم ومی
ل       ،  ولماالبحث العلمىمشكلة تردى التعلیم الجامعي و    ي تموی د ف ف من دور رائ ان للوق  ك

ف               ل بنظام الوق اء العم ادة احی ة إع ي كیفی شكلة الدراسة ف التعلیم سابقا في مصر، تتمثل م
الي      یم الع ل التعل شكالت لتموی ن م ام م ك النظ ھ ذل ا یعانی ل م ي ظ رى ف رة أخ ري م الخی

افي         بعیداً البحث العلمى و ر ك ومي الغی اق الحك سعى الدر   .  عن االنف م ت ن ث ة اسة  وم  لإلجاب
  :على التساؤالت االتیة

 ھل یدعم الوقف تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في المجتمع؟ 

  ل انيھ الي و یع یم الع اع التعل ى قط ث العلم ل   البح صور التموی ن ق صر م ي م  ف
 الحكومي وھل لتلك المشكلة ان وجدت انعكاسات أخرى؟

         تخدام نظام صادیة وشرعیة الس ة اقت یم     ھل ھناك امكانی ل قطاع التعل ف لتموی  الوق
 ؟البحث العلمىالعالي و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ماذا یرید : ندوة ،رؤیة مستقبلیة:  الوقف كوسیلة لدعم التعلیم، خالد بن سلیمان بن علي الخویطر-
 ، وزارة المعارف،)٢٨(العدد ،ع؟المجتمع من التربویین؟ وماذا یرید التربویون من المجتم

 ١١/٠٣/٢٠١١ ،الریاض
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––  

   ي              یعانيھل شاط خاصة ف دور وضمور الن سار ال ن انح صر م ي م  نظام الوقف ف
 ؟البحث العلمىمجال التعلیم العالي و

           ري ف الخی ل بنظام الوق اء العم ادة احی ھل یمكن من خالل السیاسات الحكومیة اع
 ؟البحث العلمىلي ومرة أخرى لصالح خدمة قطاع التعلیم العا

  

صر    ي م ري ف ف الخی سة الوق شكالت مؤس م م د أھ ي تفنی ة ف دف الدراس ل ھ یتمث
ل       رى لتموی رة أخ سة م ك المؤس ل بتل اء العم ة إلحی ة مالئم ات حكومی راح سیاس واقت

الي و یم الع سات التعل شروعات ومؤس ىم ث العلم صادیة البح ة االقت رة التنمی سریع وتی  لت
  . للمؤسسات الوقفیةالریادي واستعادة الدور

  

ان         ع الباحث ین انطالقًا من مشكلة وھدفي الدراسة یتب تقرائي  المنھج في  االس  والوص
شكالت قطاع            التحلیلي ذلك م شكالتھا وك رز م د أب ة وتفنی سات الوقفی  لدراسة طبیعة المؤس

  :تیة الختبار الفروض االالبحث العلمىالتعلیم العالي و

 من قصور التمویلالبحث العلمى قطاع التعلیم العالي ویعاني . 

 اني دعم    یع ق ب ا یتعل ة فیم شاطھ خاص ي ن سار ف مور وانح ن ض ف م ام الوق  نظ
 .البحث العلمىالتعلیم العالي و

نھج    ستخدم الم ك ی ر ذل ى أث تنباطيوعل ومي  االس دخل حك ات ت یاغة سیاس ي ص  ف
ر   ة م سة الوقفی اء المؤس د بن ة تعی الي    مالئم یم الع ل التعل ن تموی ا یمك ى أثرھ رى عل ة أخ

ىو ث العلم ة  . البح ة والكیفی ات الكمی ن البیان ك م ق ذل ة لتحقی ات الالزم صل المعلوم وتح
ة    دولي والمحلی ك ال ة كالبن ة الدولی ع االلكترونی اریر والمواق ائق والتق ي الوث واردة ف ال

ات  ذلك البیان صاء وك ة واإلح ة العام زي للتعبئ از المرك ات كالجھ ي الدراس واردة ف  ال
  .واالبحاث السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة
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ى                  ى عل ا تبق ة م ك الورق اول تل دفھا تتن ى ضوء ھ في حدود منھجیة الدراسة، وعل
الي و الت سابقة-٢: النح ات ال ف-٣.  الدراس كال الوق ي -٤.  أش ف ف سة الوق    دور مؤس

الي      -٥ .تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة   یم الع دعم التعل ف ل تخدام الوق  مشروعیة اس
ىو ث العلم صر  -٦. البح ي م ف ف ة الوق شكالت منظوم یات  .   م ائج والتوص را النت وأخی
یم و        ( م التعل ي دع ف ف ل دور الوق اء وتفعی ي إحی ة ف شأن دور الدول ات ب ث  مقترح البح

  ). العلمى

  

ي      ات الت ن الدراس د م اك العدی تھن صادي    بتقاھتم ف االقت یم دور الوق   ی
ر        )١(المجتمع  والثقافي في   يواالجتماع ى م ف عل اریخ الوق د ت تم بتفنی ن اھ  وھناك أیضا م

دور         )٢( العصور ل ال ات تفعی ت بألی ي اھتم وي ولكن قلة من الدراسات الت ي   الحی ف ف  للوق

                                                
  :انظر )١(

علي صالح علي الفقیر، عبد اهللا بن حسین النعمة، حسام الدین الصیفي، آلیات تمویل الوقف المؤقت  -
، العدد )٣(ودورھا في التنمیة االجتماعیة، المجلة العالمیة للدراسات الفقھیة واألصولیة، المجلد 

 .٣٠-٢١، ص٢٠١٩سالمیة الدولیة، مالیزیا، ، الجامعة اال)٢(
 لألوقاف، الوقف الثالث مالوي، دور الوقف في التنمیة المستدامة، المؤتمر إبراھیم أحمد .د -

، الجامعة االسالمیة، المملكة العربیة السعودیة، "حضارة وبناء وإدارة، اقتصاد،" اإلسالمي
  .٢١-٣، ص٢٠٠٩

 المؤسسة الوقفیة بما یخدم أغراض التنمیة االقتصادیة، محمد بو جالل، الحاجة إلى تحدیث. د -
المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة أم القرى، 

 .٢٠٠٣المملكة العربیة السعودیة، مارس 
 میة، مجلةاإلسال البیئة االجتماعي في التكافل تحقیق في الوقف المرسي السید حجازي، دور. د -

  .٩٤-٥٥، ص٢٠٠٦، )٢(، عدد )٤ (مجلدعبد العزیز،  الملك جامعة
  :انظر )٢(

مي بنت ناصر بن عبد العزیز المقرن، دور المؤسسات التربویة في تأسیس ثقافة وقفیة، سلسة  -
، مركز البحوث والدراسات الوقفیة، دار مؤسسة ساعي لتطویر )١٥(دراسات ساعي العلمیة 

 . ١١٦-١، ص٢٠٢٠ األوقاف، الریاض،
= 

– 

 
  



 

 ٥٥  
 

––  

من ھ     ن ض ة، وم ة للدول ة العام ز الموازن ل عج تخدامھ لتقلی ة اس راھن وكیفی ت ال ذه الوق
الي     ي الع یم والبحث شطة التعل ل أن ري لتموی ف الخی ل دور الوق ادت بتفعی ن ن ات م الدراس

  :یلينستعرض منھا ما 

اع     " في دراسة بعنوان     -١-٢ ى قط ق عل الوقف كمصدر من مصادر التمویل مع التطبی
صر البحث العلمىالتعلیم العالي و  ة       )١(" في م ى أھمی ضوء عل اء ال ى إلق دفت ال  ھ

ف  یلة تالوق الي و   كوس یم الع ل التعل ي تموی ھ ف دى فاعلیت اس م ة وقی ث مویلی البح
ارن      التحلیليمستخدمة المنھج الوصفي   . العلمى نھج المق ف والم  لدراسة نظام الوق

ة     دة االمریكی ات المتح ا والوالی سعودیة وتركی ة ال ة العربی ارب المملك ة تج لدراس
یم    القتراح َالیات تفعیل تستغل نظام الو     االستنباطيوالمنھج   ل التعل قف لصالح تموی
الي و ىالع ث العلم اك دور  البح ى ان ھن ة ال لت الدراس د توص صادي، وق ام اقت  ھ

د دور             ة، یع ة العام ل عجز الموازن ل خاصة تقلی تغالل أمث تغل اس للوقف اذا ما اس
الي و  یم الع ل التعل ال تموی ي مج دًا ف دود ج ًا مح ف حالی ىالوق ث العلم ذان البح  الل

بھ    ادا ش دا اعتم سبب      یعتم ة ال ت الدراس د أرجع ومي وق ل الحك ى التموی ًا عل كلی
تباح         دما اس ة بع الوقف خاص ة ب شریعات الخاص ود الت و جم ك ھ ي ذل رئیس ف ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 اإلسالمیة التجربتین في قراءة - والثقافیة العلمیة النھضة في الوقف الجیاللي، دور داللي .د -
، ١٧ العدد القانونیة االقتصادیة العلوم قسم واإلنسانیة، االجتماعیة للدراسات ، األكادیمیة- والغربیة

  .١٥١-١٣٩، ص ٢٠١٧
 خاصة نظرة المدني مع المجتمع تنمیة في اإلسالمي قفالو لنظام االقتصادي منذر قحف، الدور. د -

-٨بیروت،  العربي، الوطن في المدني والمجتمع الوقف نظام المتوسط، ندوة شرق العربیة للدول
 .٣٧-١، ص١٢/١٠/٢٠٠١

جامعة ھارفارد (سعیدة دغمان، الوقف العلمي في الدول الغربیة ودوره في تفعیل البحث العلمي  -
لوقف العلمي وسبل تفعیلھ في الحیاة المعاصرة، مخبر الدراسات الفقھیة ، ملتقى ا)نموذجًا

  .٣٨٢-٣٧٣، ص٢٠١٧والقضائیة، معھد العلوم االسالمیة، جامعة الوادي، مارس 
مي على محمود حسن، الوقف كمصدر من مصادر التمویل بالتطبیق على قطاع التعلیم العالي  )١(

كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، والبحث العلمي في مصر، رسالة ماجستیر، 
  .١٦١-١، ص٢٠١٤
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المیة           شریعة االس الف ال ا یخ ھ بم وع الی ف دون الرج رط الواق ر ش انون تغی الق
دیل            . ومقاصدھا أنھا تع ي من ش یات الت ن التوص وقد اقترحت الدراسة مجموعة م

شریعا تثمار  ت ذلك اس سھا وك ا بنف ارة أوقافھ ة بنظ ات المتلقی سمح للجھ ف لی ت الوق
دیم     رورة تق ة وض سات خیری ة ومؤس نادیق وقفی الل ص ن خ ف م وال الوق ام
سویق     رورة الت ع ض ف م وال الوق ول وأم شروعات وأص ضریبیة لم اءات ال االعف

ا     والترویج دریب الع ل وت ي   لفكرة الوقف في األوساط المجتمعیة واعادة تأھی ملین ف
  .كفاءتھم لرفع مستوى لألوقافوزارة االوقاف والھیئة العامة 

شریة  الموارد تنمیة في اإلسالمي الوقف دور تفعیل" في دراسة بعنوان -٢-٢ ي  الب  ف
دول ة ال ة      )١("العربی ي تنمی المي ف ف اإلس ل دور الوق ة تفعی ى دراس دفت ال ھ

ة     وخلصت الدراسة ا . الموارد البشریة في الدول العربیة   ة طردی اك عالق ى ان ھن ل
شریة            إذابین نمو الوقف ونمو المجتمع فالوقف یمكن ان یسھم في تحقیق التنمیة الب

ى               ي ادت ال ل الت ن العوام د م اك العدی ن ھن صحة ولك یم وال ما وجھ لمجاالت التعل
ي               تعمار ف ي دور االس ا ف ت أھمھ ة تمثل ات العربی ي المجتمع انحسار دور الوقف ف

ى    األوقاف،شى الفساد وقلة الخبرة في نظارة  تف الوقف،محاربة   ة عل تیالء الدول  اس
ف   اء الوق ة، الغ ا العام مھا لمواردھ ف وض ول الوق وال وأص ي،أم دم األھل  ع

ة،        صیانة االصول الموقوف دي االھتمام ب ف   والتع وال الوق ب أم ت   .  ونھ د اقترح وق
ي اال            ف ف ة الوق شر ثقاف أنھا ن ي من ش یات الت ن التوص وساط  الدراسة مجموعة م

ف        ق الوق ن طری ل ع اج لتموی ي تحت االت الت صر المج ة، ح االمجتمعی  وإعالنھ
ة         ن الدول ا  للمجتمع، دعم الجھات التي تقدم خدمات الوقف م ع اعطائھ تقالل  م  االس

  .الكامل عن الدولة

                                                
(1) Hussein Elasrag، Activating the role of the Islamic Waqf in human resources 

development in the Arab States، Munich Personal RePEc Archive (MPRA)، 
28 September 2016،PP1-15. 
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الي  التعلیم تمویل في الخیري الوقف دور"  في دراسة بعنوان-٣-٢ ي  الع صر  ف  )١("م
دفت  ةھ ى دراس شكالال ف     م الل الوق ن خ ا م بل حلھ ث س الي وبح یم الع ت التعل
ف    الى وجود وتوصلت الدراسة   . الخیري الي وان الوق  قصور في تمویل التعلیم الع

شاء             اآل أحدھو   ي ان ف ف تخدام الوق ن اس ث یمك صور حی لیات المالئمة لسد ذلك الق
ي       واف  الكلیات والمعاھد بالمناطق الت ا     رال یت سات، االنف ك المؤس ل تل ا مث ى   بھ ق عل

وفیر               ددة، ت یة مح ررات دراس دریس مق ل ت ادرین، تموی ر الق وقین وغی الطلبة المتف
ات     د المراجع العلمیة الحدیثة، تجھیز معامل الكلی سكن للطالب    والمعاھ وفیر الم ، ت

ن المجاالت       ا م ة وغیرھ ة المالئم ائل االعاشة والتغذی ذلك وس ربین وك د . المغت وق
یا         ن التوص اق       اقترحت الدراسة مجموعة م صور االنف ل ق أنھا تموی ي من ش ت الت
الي من خالل         ة       : الحكومي على التعلیم الع ى غرار الجامع ة عل ة وقفی شاء جامع ان

األردن االسالمیة الدولیة بمالیزیا وجامعة الیرموك   یم     ب ي للتعل ندوق وقف شاء ص ، ان
سب        ى ح العالي یمول من خالل الصكوك الشعبیة من كافة طوائف المجتمع كٍل عل

دا عن               مقدرت وارده بعی تثمار م ي االدارة واس تقاللیة ف ھ مع منح ھذا الصندوق االس
  .الدولة

ري      ویالحظ من الدراسات السابق استعراضھا  ف الخی ضیة الوق رغم تعرضھم لق
یم و     ل التعل ود تموی ى  واتفاقھم على قصور جھ ث العلم ھ      البح صریة وان ة الم ل الدول ن قب  م

ى    البد ان یكون ھناك دور من قبل مؤسسة          بء الملق ل الع الوقف الخیري في المجتمع لتقلی
راحھم      ة واقت ات على میزانیة الدول یم        آللی ل التعل ري لتموی ف الخی ل بنظام الوق ل العم  تفعی

وا   أال  إ )٢(البحث العلمى العالي و  م یتطرق ل       إنھم ل ادة تأھی ة إلع ن الدول وط م دور المن ى ال  ل
                                                

المجلة العلمیة  مصر، في العالي التعلیم تمویل في الخیري الوقف حسانین، دور نعمالم عبد فیاض. د )١(
  ٢٥٣-٢٢٠، ص٢٠١٤،ینایر،١١لقطاع كلیات التجارة، جامعة االزھر، العدد

  :الحظ اتفاق نتائج تلك الدراسات مع دراسات أخرى مثل )٢(
لألوقاف، مرجع  الثالث  المؤتمرغدة، دور الوقف في تعزیز التقدم المعرفي، أبو الغني عبد حسن . د-

  ٢٠٠-١٧٨سبق ذكره، ص
رؤیة (المجتمعات اإلسالمیة  في والوقف التعلیم جمعة، تمویل حسن محمد. جوھر، د صالح علي.  د-

  .١٩٢-١، ص٢٠١١، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، )اقتصادیة تربویة
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ص   ا ت و م رى وھ رة أخ ة م سات الوقفی ر المؤس ل بفك ةالعم ة الحالی ھ الدراس ث ، بو الی حی
ام            د المھ یم دون تحدی ل التعل ف لتموی ل الوق اقتصرت تلك الدراسات على اقتراح الیات عم
داعم            ى دوره ال ل عل ف العم سنى لنظام الوق ى یت المطلوبة من الدولة على وجھ التحدید حت

ى لتنمیة التعلیم و   شریعیة      البحث العلم ب الت بعض الجوان ق ب ا یتعل تثناء م ت    باس ا اقترح  كم
  .الدراسة االولى

  

ي   ف ف ى الوق طالحیعن ي االص ا" الفقھ سبیل ثمرتھ ین وت بس الع ع " ح أي قط
ي                 ن ف ا ولك صرف بھ ا وال یجوز الت اع بھ دوم االنتف ي ی س  التصرف في رقبة العین الت نف

ت  ا   یحق  الوق صرف بمنافعھ ا الت كال     . )١( وثمراتھ ین أش شریعة اإلسالمیة ب زت ال د می وق
  :)٢( كاآلتيالوقف باعتبار الغرض 

ت -أ دیني البح ف ال ضیق  :الوق ا ال ادة بمعناھ راض العب وال ألغ صیص األم و تخ  وھ
  ).أماكن العبادة والصالة(

ذري   -ب ف ال ي ( الوق ان    : Family Or Posterity Trust)( )األھل ا ك و م وھ
ي   ویقترب م. على األوالد، وأوالد األوالد، واألقرباء، ثم على المساكین   ة ف ن الذری

ى ار  : المعن و ابتك باط وھ اد واألس ب، واألحف سل، والعق مياألوالد والن ره اس  ابتك
ھ    ى اهللا عن ن الخطاب رض ر ب ي  عم ر ف ع   ) ٣(خیب صحابة بوض ن ال ر م ام كثی فق

                                                
واقع وضرورة اإلصالح، كلیة اآلداب مھدیة أمنوح، الوقف اإلسالمي الحدیث بین تحدیات ال. د )١(

  .٤والعلوم اإلنسانیة، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغرب، ص
دور نظام الوقف اإلسالمي في التنمیة االقتصادیة المعاصرة، مرجع  أحمد محمد عبد العظیم الجمل، )٢(

  .٢٥-٢٣سبق ذكره، ص
:  أرضًا، فأتى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقالأصاب عمر بخیبر: عن ابن عمر رضى اهللا عنھما قال )٣(

إن شئت حبست أصلھا وتصدقت : "أصبت أرضا لم أصب ماًال قط أنفس منھ، فكیف تأمرني؟ قال
فتصدق عمر أنھ ال یباع أصلھا وال یوھب وال یورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبیل ". بھا

 أن یأكل منھا بالمعروف أو یطعم صدیقا غیر اهللا والضیف وابن السبیل ال جناح على من ولیھا
، والترمذي )١٦٣٣(، ومسلم في الوصیة رقم )٢٥٨٦(رواه البخاري في الشروط رقم (متمول فیھ 

  .)١٣٧٥(في األحكام رقم 
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ر         وه الخی م لوج ذریتھم أوًال ث ا ل ضھم أنھ ب بع م وكت ن أمالكھ افھم م ذه . أوق وھ
  .األمریكیةة الصورة ظھرت مؤخرا في الوالیات المتحد

ري  -ج ف الخی و: (Philanthropic) الوق ة أو   وھ صالح الخیری ى الم ف عل  الوق
افع          وال أو المن ع األم ون ری رھم، ویك امى وغی الفقراء والیت ر ك ات الب ى جھ عل
یھم             وف عل ات الموق خاص أو جھ د أش ر دون تحدی ر والخی الموقوفة على أوجھ الب

اً   دًا أو مؤقت ًا مؤب ون مطلق د یك د عر. وق ن   وق الم ولك ل اإلس ھ قب ض أنواع ت بع ف
ة             دول الغربی ھ ال ا تطبق وق م ا یف المسلمین ھم الذین توسعوا في حجم ھذا الوقف بم

  .االن

  . البر العامةوجھاتوھو ما اشترك في استحقاق عائده الذریة : الوقف المشترك -د

ذي            تھالكیة مباشرة للغرض ال دمات اس وأموال الوقف بصفة عامة منھا ما ینتج خ
ة     ح ة خاص ة أو أھلی ة عام ة أو خیری ت دینی واء كان ادي س د م ود بعائ ف وال تع دده الواق
ف  ( تثماریة     . )المباشر الوق دمات اس تج خ ا ین ا م رعًا    (ومنھ دمات مباحة ش لع وخ اج س إنت

ة             ) تباع في السوق   ة أو خیری ت دینی ف سواء كان ددھا الواق تنفق عوائدھا على أغراض ح
ة خاصة        ف   (عامة أو أھلی تثماري االالوق ا       )س دة منھ ة أشكاًال ع صیغ الوقفی ذ ال ا تأخ : ، كم

ي     ار كاألراض ف العق اني وق ي        والمب ف األسھم ف تثماریة، وق افظ اس ي مح ود ف ف النق ، وق
ساھمة   شركات الم ق    (ال عارھا إال وف ى أس ضاربة عل ل الم ن أج ھم م داول األس دم ت ع ع م

ددة ضوابط   صكوك           ). مح ى ال ة عل تثماریة قائم شروعات اس شاء م ة، إن ن   الوقفی ف م  الوق
  . )١(خالل المشاركة المتناقصة 

  

                                                
  : انظر )١(

  ١٣٤، ص٢٠٠٠منذر قحف، الوقف اإلسالمي، تطوره، إدارتھ، تنمیتھ، دار الفكر، .  د-
ي، االوقاف والتعلیم الجامعي والبحث العلمي، تجارب ودروس مستفادة، المرسي السید حجاز.  د-

دور األوقاف في دعم وتمویل التعلیم العالي والبحث العلمي في البلدان االسالمیة، حلقة عمل حول 
  .٦، ص٢٩/٩/٢٠١١- ٢٨كلیة التجارة، جامعة االسكندریة،
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 : دور مؤسسة الوقف في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة-٤

ة             ق التنمی ي تحقی ف ف ھ الوق ذي یلعب دور ال الي ال شكل الت ن ال ضح م صادیة یت االقت
ة ث    واالجتماعی ضلع الثال ون ال ف ان یك یمكن للوق ال ف ب   الكتم ة بجان ث التنمی دور  مثل

ن          ة وم ن الحكوم ع وم الحكومة ودور القطاع الخاص إال أنھ یحتاج للدعم من أفراد المجتم
  :)١(من  فتمكن وجود المؤسسات الوقفیة في المجتمع الخاص،القطاع 

  
  من اعداد الباحث: المصدر

  دور الوقف في تحقیق التنمیة )١(شكل رقم 
یزانیة العامة للدولة وفق ترشید اإلنفاق العام بما یمكن من توجیھ موارد الم  - أ

 .أولویاتھا لمجاالت أخرى ھامة
 .تخفیف األعباء المالیة للدولة  - ب
 توفیر حدًا أدنى من االستقرار المالي لعدد من مجاالت التنمیة االقتصادیة - ج

واالجتماعیة ویحمیھا من تقلبات التمویل الحكومي الذي قد یتعرض ألزمات 
بب األزمات االقتصادیة والسیاسیة ناتجة عن نقص اإلیرادات العامة بس

واالجتماعیة، ومن تقلبات التبرعات الخاصة التطوعیة في أوقات الكساد 
 .االقتصادي

                                                
  ١٣٠ف اإلسالمي، مرجع سبق ذكره، صمنذر قحف، الوق.  د )١(
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 في الدول االسالمیة أصبحت متردیة البحث العلمىوبما أن مستویات التعلیم و
وأصبحت تلك المجاالت غایة في السوء نتیجة إلغفال دورھا وأھمیتھا كما برزت ظاھرة 

فعلى ، البحث العلمىجرة العقول على األفق لتدلو في صالح تردى مستویات التعلیم وھ
عن  (R&D)سبیل المثال في حین تزید نسبة اإلنفاق العام على أنشطة البحث والتطویر 

في المتوسط من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول المتقدمة تقل في المتوسط عن % ٣- ١
، فكما )١(دول االسالمیة تقریبًا وال تكاد تذكر في بعضھانصف ھذه النسبة في معظم ال

یتضح من الجدول التالي تحتل كوریا الجنوبیة أعلى نسبة لإلنفاق على البحث والتطویر 
یلیھا على الترتیب الكیان الصھیوني، فنلندا، السوید، الیابان، الدنمارك، المانیا، النمسا، 

، فرنسا، ھولندا، بلجیكا، سنغافورة،  وعلى صعید )٢(سلوفینیا، الوالیات المتحدة األمریكیة
على البحث والتطویر یلیھا على الترتیب  الدول االسالمیة تحتل مالیزیا أعلى نسبة لإلنفاق

تركیا، مصر، باكستان، وھناك دوًال غنیة مثل قطر، عمان، الكویت تنخفض نسبة إنفاقھم 
ل الفقیرة مقارنة بھم یرتفع حجم على أنشطة البحث والتطویر بل ان ھناك بعض الدو

أیضا یتكرر الوضع . مثل وروسیا البیضاء، اوغندا، تنزانیا انفاقھم على البحث والتطویر
 على التعلیم ففي حین تبلغ نسبة االنفاق على التعلیم كنسبة من باإلنفاقذاتھ فیما یتعلق 
 في اإلجماليمحلى من الناتج ال% ٨-٤ في الدول المتقدمة مناإلجماليالناتج المحلى 

 فكما یتضح من الجدول .)٣( في المتوسط% ٤-٢المتوسط تبلغ في الدول االسالمیة من 
التالي تحتل النرویج أعلى نسبة لإلنفاق على التعلیم یلیھا على الترتیب الدنمارك، السوید، 

برص، بیق، نیوزیالندا، قامایسلندا، كوستاریكا، بولیفیا، فنلندا، فنزویال، بلجیكا، موز
وعلى صعید الدول . ، التشیكالصھیوني، الكیان ھندوراس، زیمبابويالبرازیل، 

على التعلیم یلیھا على الترتیب تونس، مالیزیا،  االسالمیة تحتل عمان أعلى نسبة لإلنفاق
مصر، األردن، باكستان، تركیا، وھناك دوًال غنیة مثل البحرین تنخفض نسبة إنفاقھم 

ك بعض الدول الفقیرة مقارنة بھم یرتفع حجم انفاقھم على التعلیم على التعلیم بل ان ھنا
  .شیليمثل جامیكا، 

                                                
 المتعلقة والقضایا للتنمیة  أھمیتھا:العلمي البحث مجال في اإلسالمیة  األوقافعبد الرحمن یسرى،. د )١(

دور األوقاف في دعم وتمویل التعلیم العالي والبحث نشاطھا، حلقة عمل حول  وكفاءة بتمویلھا
  .٢ ، ص٢٩/٩/٢٠١١- ٢٨العلمي في البلدان االسالمیة، كلیة التجارة، جامعة االسكندریة، 

ولكن تعد الوالیات المتحدة االمریكیة أكبر دولة تنفق على أنشطة البحث والتطویر نظرا الرتفاع  )٢(
 .ناتجھا القومي عن نظائره في باقي الدول

  .٢المرجع السابق ذكره مباشرة، ص )٣(
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  )١(جدول رقم 
   اإلجمالي من الناتج المحلى والتعلیمنسبة االنفاق العام على البحث والتطویر 

   لدول مختارة٢٠١٤في عام 

  الدولة
نسبة اإلنفاق العام على 

 من البحث والتطویر
  ماليالناتج المحلى اإلج

 الدولة
نسبة اإلنفاق العام على 
التعلیم من الناتج المحلى 

 اإلجمالي
  %٨  النرویج  %٤٫٠٤  كوریا الجنوبیة

  %٧٫٦  الدنمارك  %٣٫٩٣  الكیان الصھیوني
  %٧٫٧  السوید  %٣٫٥٥  فنلندا
  %٧٫٥  ایسلندا  %٣٫٤١  السوید
  %٧٫٤  كوستاریكا  %٣٫٣٩  الیابان

  %٧٫٣  بولیفیا  %٢٫٩٨  الدنمارك
  %٦٫٩  فنلندا  %٢٫٩٢  نیاألما

  %٦٫٩  فنزویال  %٢٫٨٤  النمسا
  %٦٫٥  بلجیكا  %٢٫٨٠  سلوفینیا

  %٦٫٥  بیقامموز  %٢٫٧٩  الوالیات المتحدة االمریكیة
  %٦٫٤  نیوزیالندا  %٢٫٢٦  فرنسا
  %٦٫٤  قبرص  %٢٫٢٦  ھولندا
  %٦٫٢  البرازیل  %٢٫٢٤  بلجیكا

  %٦٫١  زیمبابوي  %٢٫١٠  سنغافورا
  %٦  اسھندور  %١٫٠٧  مالیزیا
  %٥٫٨  الصھیونيالكیان   %٠٫٨٦  تركیا
  %٥٫٦  التشیك  %٠٫٤٣  مصر

  %٦٫٨  عمان  %٠٫٣٣  باكستان
  %٦٫٦  تونس  %٠٫١٦  قطر
  %٤٫٧  مالیزیا  %٠٫١٣  عمان

  %٣٫٨  مصر  %٠٫٠٩  الكویت
  %٣٫٦  االردن  %٠٫٧٠  روسیا البیضاء

  %٢٫٩  باكستان  %٠٫٥٦  أوغندا
  %٢٫٨  تركیا  %٠٫٥٢  تنزانیا
  ٢٫٣  البحرین    
  %٥٫٤  جامیكا    
  %٥٫٤  شیلى    

  :المصدر
-http://data.albankaldawli.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS.01/10/2014 
-http://data.albankaldawli.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS.01/10/2014 
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  :أما الوضع في مصر فالواقع العملي یشیر الى

 عدد الطالب لكل عضو ھیئة تدریس في الجامعات المصریة مما صعب ارتفاع  - أ
 عالوة على أن تضخم والمتلقي بین الملقى واإلنسانيمن حدوث التفاعل العالي 

الھیاكل الوظیفیة ألعضاء ھیئة التدریس وتركزھم داخل الجامعات التي حصلوا 
 العلمیة والفكریة بالمدارس على الدرجة الجامعیة األولى وصعوبة اتصالھم منھا

 المتقدمة من خالل البعثات التعلیمیة والمعایشة الدراسیة بالخارج المختلفة بالدول
قلل من الخبرات التي كان من الممكن أن یحصل علیھا الطالب أثناء فترة دراستھ 

  )١( بالجامعة
راسیة الجامعیة لمتطلبات تحقیق التنمیة، فضًال عن ندرة عدم مالئمة المناھج الد  - ب

 ٤ كلیة ھندسة و ١٨توافر بعض االقسام الجامعیة الھامة، فعلى الرغم من توافر 
 كلیة علوم ١٧ كلیة صیدلة و ١٤ و صناعي معھد فنى ١٣ و صناعيكلیات تعلیم 

جامعة  ٣٣ كلیات فنون جمیلة وتطبیقیة موزعین على ٦ كلیة زراعة، و ١٨و 
، إال انھ على )٢( خاصعالي معھد ١١٠ معھد متوسط و ٤٥حكومیة وخاصة و 

 تفتقر كلیات ومعاھد الھندسة الى وجود بعض االقسام الصناعیة سبیل المثال
 كلیتي الھندسة بجامعتي عین شمس باستثناءالمتخصصة مثل ھندسة السیارات 

د الفني الصناعي ببنھا والمنیا وكلیة التعلیم الصناعي بجامعة حلوان والمعھ
والزقازیق والمحلة الكبرى وبورسعید، فضًال عن عدم مالءمة أغلب مناھج 
كلیات الھندسة والمدارس الصناعیة بصفة عامة ألن تلبي المواصفات الفنیة 

 )٣(الالزمة لتطویر الصناعة وزیادة درجة تعمیق التصنیع المحلي

                                                
 الدار المصریة محمود عباس عابدین، قضایا تخطیط التعلیم واقتصادیاتھ بین العالمیة والمحلیة،. د )١(

 .٢٩٣، صـ٢٨٧ - ٢٨٦، صـ٢٧٧، صـ٢٠٠٣اللبنانیة، 
وزارة التعلیم العالي، دلیل كلیات ومعاھد التعلیم العالي في جمھوریة مصر العربیة، مكتب وزیر  )٢(

  .٠٧/٢٠٠٨التعلیم العالي، عام 
لي وتحدیاتھ، ممدوح الشرقاوي، مصر وتحدیات المستقبل، دائرة حوار حول تعمیق التصنیع المح )٣(

  .٢٢٧، صـ٢٠٠٨المجلة المصریة للتنمیة والتخطیط، معھد التخطیط القومي، إبریل 
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ة من نقص في األجھزة الحدیثة  كثیر من المعامل والمختبرات التعلیمیتعاني  -  ج
  .)١( والورشوالمواد الخام 

تضاؤل النسب المئویة لطالب التعلیم العالي والفني المتخصصین في دراسة   - د
في العلوم الریاضیة والھندسیة وعلوم الطبیعة مقارنة بنظائرھم المتخصصین 

أو حتى  مع طبیعة نھج الدول الصناعیة یتنافىوھو ما )٢( العلوم األدبیة دراسة
 .الراغبة في تحقیق النھضة الصناعیة

ضآلة مخصصات االنفاق على البحث والتطویر حیث ال یتعدى حجم المنفق على   - ه
 وكما یتضح ،)٣( %٠،٤٣ الناتج المحلى عن إجماليالبحث والتطویر كنسبة من 

  :من الجدول التالي

                                                
محمود عباس عابدین، قضایا تخطیط التعلیم واقتصادیاتھ بین العالمیة والمحلیة، مرجع سبق . د )١(

  .٢٩٣، صـ٢٨٧ - ٢٨٦، صـ٢٧٧ذكره، صـ
  ، أعداد متفرقةتاب اإلحصائي السنويالجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، الك )٢(
من إجمالي % ٠٫٠٥وفیما یتعلق باإلنفاق الحكومي على أنشطة البحث والتطویر فإنھا ال تزید عن  )٣(

، ٠٨/٢٠٠٩، ٠٧/٢٠٠٨، ٠٦/٢٠٠٧وزارة المالیة، موازنة الدولة، اعوام  :أنظر. حجم االتفاق
١٤/٢٠١٥، ١٣/٢٠١٤، ١٢/٢٠١٣، ١١/٢٠١٢، ١٠/٢٠١١، ٠٩/٢٠١٠.  
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  )٢(رقم جدول 

   ٢٠١٤مؤشرات البحث والتطویر في مصر وبعض الدول في عام
نسبة االتفاق على البحث   البلد

 الناتج والتطویر من
  (%)المحلى اإلجمالي 

عدد الباحثون العاملون في 
مجال البحث والتطویر لكل 

  ملیون شخص

عدد الفنیین العاملین في 
مجال البحث والتطویر لكل 

  ملیون شخص
  ٢٧٧  ٥٢٤  ٠،٤٣  مصر
  ١٢٥٩  ٢٨٠٠  ١،٣٠  یاأسبان

  ٦٧٩  ٣٤٨٥  ٢،٣٧  أستونیا
  ٣٣٩  ٤٧٢٤  ١،٥٢  البرتغال
  ١٦١٢  ٢٨٩١  ١،٦٤  التشیك
  -  ٩٦٣  ١،٨٤  الصین
  ٥٧٠  ٢٢١٩  ٠،٦٧  الیونان

  -  ١٢٣٦  ٠،٦٥  االرجنتین
  ٦٥١  ٢٣٠٣  ١،٢٢  المجر

  ١٠٢٠  ٣٦٩٣  ١،٢٧  نیوزیالندا
  -  ١٢٥٣  ٠،٧٤  اوكرانیا
  ٨٠٤  ٣٣٥٥  ١،٦٦  ایرلندا
  ١٨٧٦  ٧٠١٢  ٢،٦٠  ایسلندا
  ١٣٧٩  ٣٨٧٨  ٢،٢١  بلجیكا
  -  ٩٨٧  ٠،٨٦  تركیا

  ١٠٦٥  ٥٩٢٨  ٤،٠٤  كوریا الجنوبیة
  ٢٤٤٧  ٤٢٥٥  ٢،٤٧  سلوفینیا
  ٤٦٥  ٦٤٩٤  ٢،٢٣  سنغافورا

  -  ٧٤٢٣  ٣،٨٠  فنلندا
  -  ٨٢٠  ٠،٥٠  قبرص
  ٤٦٨  ١٩٠٤  ٠،٩٢  لیتوانیا
  -  ١٦٤٣  ١،٠٧  مالیزیا
  ٩٦٦  ١٧٨٠  ٠،٧٢  مالطة

  :المصدر

http://data.albankaldawli.org/indicator/sp.pop.SCIE.RD.p6.1/10/20014  

http://data.albankaldawli.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.Zs.1/10/2014  

http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TECH.RD.p6. 1/10/2014 
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نجد انھ ال یتعدى عدد الباحثون العاملون في مجال البحث والتطویر في مصر 
 وال یتعدى عدد الفنیون العاملون في مجال البحث ، فرد٥٢٤لكل ملیون شخص عن 

 فرد، وھذه كلھا نسب ومؤشرات ضئیلة ٢٧٧في مصر لكل ملیون شخص عن  والتطویر
یا، قبرص، سلوفینیا، لیتوانیا، مالطة،  المجر، استون،جدا مقارنة بدول أخرى مثل الیونان
سبانیا، تركیا، ایسلندا، كوریا الجنوبیة، الصین، أالتشیك، فنلندا، ایرلندا، البرتغال، 

  .  نیوزیالندااألرجنتین،مالیزیا، سنغافورة، 

تضاؤل نسبة االنفاق على التعلیم كنسبة من إجمالي االنفاق الحكومي في مصر  -ج
الل الخمسة عشر سنة األخیرة مقارنة ببعض الدول خ% ١٤التي لم تزد عن 

  :االخرى النامیة وذلك كما یتضح من الجدول التالي

  )٣(رقم جدول 

  ٢٠١٤المنفق على التعلیم في مصر ودول مختارة كنسبة من االنفاق الحكومي عام 
  نسبة االنفاق على التعلیم كنسبة من االنفاق الحكومي  الدولة
  %١٤  مصر
  %٢٤٫٤  أثیوبیا
  %٢١٫٧  النیجر
  %٣١٫٥  تایالند
  %٢٠٫١  تونس

  %٢٩  الكونغو
  %٢٣٫٧  كینیا
  %٣٣٫١  غانا

  %٢٠٫٦  جنوب افریقیا
  %٢٠٫٦  كوریا الجنوبیة

  %٢١٫٥  سنغافورة
  %٢٠٫٩  مالیزیا

 .٩/٢٠١٣ الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، - :المصدر

-http://data.albanaldawli.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GB.ZS،1/10/2014  

-http://data.albanaldawli.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS،1/10/2014 
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وجود فجوة بین النشاط اإلنتاجي والمؤسسات البحثیة وعدم الربط بین جھات   -  و
 حیث تحاط الجامعات المصریة بحالة من البحث العلمىاالنتاج ومؤسسات 

 في المجتمع وال توجد والخدمي السلعي بینھا وبین قطاعات اإلنتاج االنعزال
 ومن ثم تظل األفكار والسوق األكادیمينب تنظیمات مرنة تجمع بین الجا

 في شكل رسائل ماجیستیر ودكتوراة األكادیمي النظافاألكادیمیة حبیسة داخل 
 .)١( ودوریات ومؤتمرات بعیدة نوعًا ما عن الواقع العملي

 تذیل مصر قوائم مؤشرات انتاج المعرفة الصادرة من المنظمات الدولیة من النشر -ز
 ومن تألیف الكتب وترجمتھا إلى تسجیل براءات اإلبداعياج  إلى االنتالعالمي

االختراع واقتناء وإصدار تراخیص استخدام المعرفة في أعمال التطویر 
  :فعلى سبیل المثال. واإلنتاج

  من حیث جودة )٢( دولة ١٤٨ من أصل ١٤٥حصلت مصر على الترتیب رقم 
الریاضیات والعلوم نظام التعلیم ككل والترتیب نفسھ من حیث جودة تعلیم 

 . والترتیب نفسھ من حیث جودة العلوم اإلداریة على المستوى الجامعي
  تدنى تصنیف الجامعات المصریة الحكومیة والخاصة بشكل عام في أیة تصنیفات

 QS باسمالمعروف Qual Quarbisy Mands Limitedدولیة فتقریر مؤسسة 
World university Rankingلت الجامعة األمریكیة  على سبیل المثال حص

 بینما حصلت جامعة القاھرة على ترتیب یتراوح ٣٦٠بمصر على ترتیب رقم 
 ثم جامعات عین شمس واالسكندریة واألزھر حصلت على ٦٠٠ - ٥٥١من 

 . )٣( العالم على مستوى جامعات ٧٠١ترتیب رقم 
                                                

محمود عباس عابدین، قضایا تخطیط التعلیم واقتصادیاتھ بین العالمیة والمحلیة، مرجع سبق ذكره، . د) 1(
 .٢٩٣، صـ٢٨٧ - ٢٨٦، صـ٢٧٧صـ

 :، انظر٢٠١٤وذلك وفقا لمؤشر التنافسیة الدولیة لعام ) 2(
Klaus Schwab، the global Competitiveness Report 2013-2014 ، World 
Economic Forum، Insight Report، 2014 
(3) http://www.topuniversities.com/university-ranking/world-university- 
= 

 
 

––  
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  من حیث كفاءة )١( دولة ١٤٨ من أصل ١٢٧حصلت مصر على الترتیب رقم 
 ).٢( البحثیةسسات المؤ

 الفیزیاء، األحیاء، : بلغت عدد المقاالت العلمیة والتقنیة المنشورة في مجاالت
، البحوث الطبیة البیولوجیة، الھندسة اإلكلینیكيالكیمیاء، الریاضیات، الطب 

 )٣( مقالة ٢٥١٥ عدد ٢٠١١والتكنولوجیا وعلوم األرض والفضاء بلغت في عام 
 والكیان ٣١٢٥ وجنوب افریقیا ٤٥٣٤تھ بالیونان في حین بلغت في العام ذا

 وكوریا ٢٢٤٨١ والھند ٨١٧٦ وإیران ٨٣٢٨ وتركیا ٦٠٩٦الصھیوني 
 . ٨٩٨٩٤ والصین ٢٥٥٩٣الجنوبیة 

 وفقًا لمؤشر"Index Copernicus" ٥٨٠ المجالت العلمیة على أساس لتقییم 
 لإلتاحة  نقطة١٣٥و نقطة لجودة تحریر المجلة ٢٠٠نقطة للجودة العلمیة و

 نقطة للجودة الفنیة الصادر في عام ٣٥ والثبات ولالنتظام نقطة ٥٠الدولیة و
   مجلة منھم ٢٦ مجلة علمیة استوفت ٣٢، تقدمت مصر لتقییم ٢٠١١

 ١٠٠٠ نقاط من أصل ٩شروط التقییم واستحوذت أعلى مجلة منھم على تقییم 
 .)٤(نقطة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

     =ranking/2014#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+ 
search،1/10/2014  

 : ، انظر٢٠١٤وذلك وفقا لمؤشر التنافسیة الدولیة لعام ) 1(
-Klaus schwab، the global Competitiveness Report 2013-2014، Op Cit. 

 : ، انظر٢٠١٤وذلك وفقا لمؤشر التنافسیة الدولیة لعام ) 2(
-Klaus schwab، the global Competitiveness Report 2013-2014، Op Cit. 
(3 ) http://data.albankaldawli.org/indicator/ip.JRN.ARTC.Sc.1/10/2014 
(4) Index Copernicus international 2010، Journal Master List، Warso، Poland، 

2011.  
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  وفقًا لمؤشر االبتكار العالمي "Global innovation index" لقیاس االبتكار 
 نقطة ١٠٠ نقطة من أصل ٣٠٫٣ حصلت مصر على ٢٠١٤الصادر عام 
 وقد تفوقت دول مثل الكیان الصھیوني، )١( دولة١٤٣ من أصل ٩٩وبترتیب رقم 

، الكویت ، عمان  ، قطر ، جنوب افریقیا ، البحرینالصین، االمارات ، السعودیة
نیا ، اندونیسیا ، برونابى دار السالم ، أوغندا ، ، لبنان ، كازخستان ،غینیا ، كی

بتسوانا ، البانیا ، غانا ، السنغال، الیونان، تركیا ، االردن ، تونس، المغرب  على 
مصر في ھذا المؤشر ویالحظ تأخر ترتیب مصر في أغلب المؤشرات الفرعیة 

ت لمؤشر االبتكار العالمي سواء من حیث مدخالت ومخرجات االبتكار فحصل
 في مؤشر عدد االبحاث العلمیة المنشورة وترتب رقم ٦٤مصر على ترتیب رقم 

 في مؤشر صادرات السلع ٥٨ في مؤشر طبع ونشر الكتب و ترتیب رقم ٨٠
 في مؤشر كتابة المقاالت ٩٦االبداعیة كنسبة من إجمالي التجارة وترتیب رقم 

   .)٢(Wikipediaعلى شبكة 

 مشكالت ھي في مصر البحث العلمى التعلیم ون مشكالتأولى یبدو وللوھلة األ
 من قصور في تعاني البحث العلمىفي أغلبھا تمویلیة لكن الواقع ان منظومة التعلیم و

 الى ظاھرة ھجرة العقول البشریة وتفشى باإلضافةالكفاءة والجودة والتنظیم والمنھج 
 لحساب العشوائیة بخالف الثقافات المجتمعیة التي تھدم من قیمة العملیة التعلیمة وذویھا

                                                
المدخالت الفرعیة لمؤشر االبتكار - أ: مؤشر االبتكار العالمي ھو متوسط لمؤشرین فرعیین ھما ) 1(

التعلیم، (، ورأس المال البشرى )البیئة السیاسیة والبیئة التنظیمیة وبیئة األعمال(ل المؤسسات ویشم
تقنیات المعلومات والبحوث العلمیة، واالتصاالت والطاقة والبنیة (، البنیة التحتیة )البحث والتطویر

، التطور في األعمال )سةاالئتمان واالستثمار والتجارة والمناف(، التطور في األسواق )التحتیة العامة
المخرجات الفرعیة لمؤشر االبتكار -، ب) أعمال المعرفة، روابط االبتكار و استیعاب المعرفة(

الخدمات ( ، اإلنتاج اإلبداعي)ابداع المعرفة، تأثیر المعرفة، نشر المعرفة(ویشمل اإلنتاج العلمي 
 :، انظر)االبداعیة، األفالم االبداعیة، الكتب والروایات االبداعیة

Soumitra Dutta، Bruno lanvin and Sacha Wunsch-Vincent، The Global 
innovation index 2014، The human Factor innovation، Wipo، 2014. 
(2 ) Ibid 
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لة آوالیوم في ظل ما تعانیھ مصر من ارتفاع عجز موازنتھا وض. )١( التمویلقصور 
 الكثیرین على استخدام وتفعیل دور الوقف الخیري في تغطیة المالیة یعولمواردھا 

 خاصة وأن تلك الحاجات تصنف البحث العلمىتكالیف توفیر احتیاجات التعلیم العالي و
 التي تتدخل الدولة بصورة مكملة ولیست باإلشباع الحاجات العامة الجدیرة ضمن فئة

من طالب التعلیم العالي یعتمدون على % ٨٠، وأن ما یقرب من )٢( إلشباعھامنفردة 
  فجمیع الدول تدرك أھمیة العلم وأنھ ال یمكن أن یقتصر . )٣( الحكومیةالجامعات 

ینبغي اعتباره أساس لتحقیق الرفاھیة األمر على مجرد استیراده من الخارج إذ 
  .)٤( االقتصادیة

  
 البحث العلمى اموال الوقف في دعم التعلیم العالي واستخدامیوجد ما یمنع من  ال

صلى اهللا علیھ وسلم شجع على  فمن الثابت في مصادر السنة الصحیحة أن الرسول
شراء عثمان بن عفان (لقرض العام الحسن حینما أراد أن یوفر میاه شرب نقیة للمسلمین ا

، واقتداء بھذه السنة یمكن )والتنازل عنھ طواعیة للمجتمع" بئر رومة" رضى اهللا عنھ
تشجیع أفراد المجتمع على القرض الحسن في مجال التعلیم والبحث العلمي من أجل 

َمن َذا الَِّذي ُیْقِرُض اللََّھ َقْرًضا َحَسًنا َفُیَضاِعَفُھ َلُھ َوَلُھ "عالى تحقیق التنمیة عمال لقولھ ت
فالوقف في حقیقة أمره ھو قرض حسن في معناه ). ١١سورة الحدید االیة ("َأْجٌر َكِریٌم

 یتنازل المجتمع ولكناألمثل حیث یمنح صاحب الوقف المال لكي ینتفع بھ غیره من أفراد 
 ماًال عامًا یصیر التصرف فیھ للمصلحة العامة في إطار الشریعة عنھ طوعًا لیصبح

ومقاصدھا وقد ینظم مانح الوقف كیفیة التصرف فیھ وإدارتھ لغرض محدد دون اعتماد 

                                                
 ولكن تم التركیز على المشكلة التمویلیة لتتماشى مع غرض البحث الرئیسي اال وھو استخدام موارد )1(

 .تمویل التعلیم العالي والبحث العلميالوقف الخیري ل
 .٢٠٠١حامد عبد المجید دراز، مبادئ االقتصاد العام، الدار الجامعیة، . د)  2(
مي على محمود حسن، الوقف كمصدر من مصادر التمویل بالتطبیق على قطاع التعلیم العالي  )3(

 .١٣والبحث العلمي في مصر، مرجع سبق ذكره، ص
(4)Arab fund for economic and social development، & Bibliotheca 

Alexandrina، On the Issues and Problems of Scientific Research in the Arab 
World، Conference booklet، ،14-15/11/2006.  
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على األجھزة الرسمیة للدولة أو یفوض فیھ الدولة للتصرف فیھ وفقًا لمقتضى المصلحة 
  .)١(العامة 

ستنساخ أشكال مماثلة للوقف الخیري في تمویل وقد بدأت دول الغرب المتقدم في ا
فقد اقتبس البریطانیون نظام الوقف أثناء فترة الحروب  المشروعات التعلیمیة والبحثیة

 ناألوروبیی في أوروبا ترجع أصولھا إلى عادة (Trust)الصلیبیة، فصیغة التراست 
 إلدارة (trustees)المتوجھون إلى بالد الشرق حیث كانوا یعھدون إلى بعض األمناء 

ممتلكاتھم وإسناد ریعھا إلى عائالتھم إلى حین عودتھم، غیر أن ھذه النظام صاحبھ الكثیر 
 ولم یستطع یمتلكھمن المشاكل المتعلقة بحمایة حقوق المالك ومن یعینھم لالنتفاع بریع ما 

 على القضاء البریطاني حل ھذه المشكلة إال بعد رجوع أفواج الصلیبیین الذین تعرفوا
الصیغ الوقفیة من خالل احتكاكھم بالمسلمین ومؤسساتھم أثناء الحرب، ومن ثم فإن 
الشكل اإلداري والقانوني لھذه المؤسسات التي انتشرت في أوروبا بعد القرن السادس 

كما أن . عشر یرتبط بشكل مباشر بالصیغ الوقفیة التي كانت مطبقة في بالد الشرق
 الوالیات المتحدة االمریكیة قد نقلوا مع بدایات القرن السابع المھاجرین البریطانیین إلى

عشر الصیغ الوقفیة للوالیات المتحدة األمریكیة، وبعد ما یزید عن قرنین من الزمن 
أصبحت المؤسسات األھلیة األمریكیة تمثل قطاعا مجتمعیًا ھامًا مثل المؤسسات الخیریة 

)(Foundationsى الربح  والمؤسسات التي ال تھدف إلNon-profit corporation) (
وقد تشابھت تلك المؤسسات مع مؤسسة ) Charitable Trust(واألمانات الخیریة 

من ناحیة ووجود موقوفات ) عام أو خاص(الوقف في تحدید غرض اجتماعي إلنشائھا 
وتشیر اإلحصائیات إلى أن . )٢(تستثمر ویوزع ریعھا على المنتفعین من ناحیة أخرى

 مؤسسة خیریة تعمل في الوالیات المتحدة األمریكیة یصل مجموع ٦٤٨٠٠ھناك 
على كل المجاالت $  ملیار٣٠ من ریعھا سنویًا وتوزع$  ملیار٥٣٥وقفیاتھا إلى 

 كما أسھمت تلك المؤسسات بتمویل .)٣( وجامعةمعھد  ١٦٩٠االجتماعیة تقریبًا منھم 

                                                
  ١١-١٠، صالعلمي مرجع سبق ذكره البحث مجال في اإلسالمیة  األوقافعبد الرحمن یسرى،. د) (1
، ١٤ارق عبد اهللا، عولمة الصدقة الجاریة، نحو أجندة كونیة للقطاع الوقفي، مجلة أوقاف، العدد ط. د) (2

 . ٣٨-٣٥، ص٥/٢٠٠٨، ٨السنة 
  :انظر) (3

= 

 
 

––  



 

 ٧٢ – 

 
  

ي الجامعي وتقدیم منحًا للدارسین ھذا نسبة من األبحاث العلمیة وتطویر فرق البحث العلم
والجدول التالي یوضح أموال . )١( التعلیمیةسھامھا في توفیر العدید من الخدمات إبجانب 

  الوقف المخصصة ببعض الجامعات والمؤسسات الخیریة في بعض دول العالم
  )٤(جدول رقم  

   لدول مختارة٢٠١٤  الوقفیة في عامواالماناتالقیمة السوقیة لوقفیات بعض الجامعات 
  $ بالملیار القیمة  االمانة الوقفیة/ الجامعة

  الوالیات المتحدة االمریكیة
  ٣٦٫٤  ھارفارد

  ٢٣٫٨ ییل
  ٢٥٫٤ تكساس

  ٢١٫٤ ستانفورد
  ٢٠٫٥ برینستون

  ١٢٫٢ معھد ماساشوستس للتكنولوجیا
  ١٠٫٥ A&Mتكساس 

  ٩٫٦ میتشجین
  ٩٫٥  بنسلفانیا
  ٩٫٢ كولومبیا

  ١٠٫٧ دمؤسسة فور
  المملكة المتحدة

  ٣٫٢٧٠ كامبریدج
  ١٫٠٤٩ اوكسفورد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 عملیات البحث لتفعیل اإلسالمیة األوقاف داخل العمل فرق وتطویر  تنمیةصادق حماد محمد،. د -
 حلقة ، مقارنةةدراس الترست الغربي، تجربة من دةاإلسالمیة باالستفا البلدان في وتمویلھ العلمي

دور األوقاف في دعم وتمویل التعلیم العالي والبحث العلمي في البلدان االسالمیة، كلیة عمل حول 
  .٢٩/٩/٢٠١١-٢٨التجارة، جامعة االسكندریة،

 تمویل  في،) أسترالیا الیابان بریطانیا أمریكا (المتقدمة الدول بعض  تجارب،العتیبي بلج حسناء -
 والعشرون، الخامس والنفسیة، العدد التربویة العلوم منھا، مجلة االستفادة وسبل العالي التعلیم
  .٩-٨ص ،٢٠١١الثاني، أكتوبر المجلد

(1) AWQAF،The Western Experience in Developing Awqaf، eight-
year،no.14،5/2008. 
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  $ بالملیار القیمة  االمانة الوقفیة/ الجامعة
  ٠٫٤٣٣ ادنبرة

  ٠٫٢٥٨ مانشستر
  ٠٫٢٣٥ جالسكو

  ٢٤٫٣ وقفیة ولكم
الوقفیة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا 

 واآلداب
٠٫٥٤٦  

  كندا
  ١٫٦٦ تورنتو
  ٠٫٨٧٩ البرتا

  استرالیا
  ٠٫٨٧ سیدني

  ٠٫٢١٤ استرالیا الوطنیة
  سنغافورة

  ٢٫٦ سنغافورة الوطنیة
  مالیزیا

  ٠٫٠٦٢ مؤسسة سیمى داربى
  لبنان

  ٠٫٤ الجامعة االمریكیة ببیروت
  مصر
  ٠٫٤٩٩  الجامعة االمریكیة بالقاھرة

  : المصدر

البحث  على محمود حسن، الوقف كمصدر من مصادر التمویل بالتطبیق على قطاع التعلیم العالي ومي -

، ٢٠١٤، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة،  في مصر، رسالة ماجستیرالعلمى

 .١٣٤، ٤١-٣٦،٣٩-٣٥،١٤ص

 التعلیم تمویل في) أسترالیا الیابان بریطانیا أمریكا (المتقدمة الدول بعض  تجارب،العتیبي بلج حسناء -

الثاني،  لمجلدا والعشرون، الخامس والنفسیة، العدد التربویة العلوم منھا، مجلة االستفادة وسبل العالي

  .٩-٨ص ،2011أكتوبر

 إنشاء الجامعات :ویمكن توجیھ أموال الوقف الى المجاالت التعلیمیة والبحثیة مثل
في المناطق التي ال ) الجامعات األھلیة(والمراكز البحثیة والمعاھد الفنیة المتخصصة 

اكز البحثیة یتوافر بھا مثل تلك المؤسسات، المساھمة في إنشاء وتجھیز الجامعات والمر
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 المنح لطالب العلم منھا، تقدیموالمعاھد الفنیة المتخصصة المزمع اقامتھا او حتى القائمة 
، تألیف، طبع، توزیع )المنح والبعثات الدراسیة(والباحثین للدراسة داخل او خارج البالد 

سي كرا(تمویل إعداد الرسائل والبحوث العلمیة وتطبیق نتائجھا . وشراء الكتب العلمیة
فیمكن إنفاق أموال الوقف على األبحاث التي یتوقع نجاح تطبیقھا عملیًا  أو  )األبحاث

على األبحاث التي تطلبھا الشركات الكبرى البتكار منتجات جدیدة أو تطویر منتجاتھا 
وبما ال یتعارض مع  مقابل مشاركة ھذه الشركات في نسبة من أرباحھا بعد دراسة جدوى

 في الجامعات اإلداري رواتب ھیئات التدریس والباحثین والجھاز أحكام الشریعة، دفع
والمراكز البحثیة والمعاھد في إطار تحقیق الصالح العام، تدریس مناھج دراسیة معینة 

  .، توفیر خدمات السكن الجامعي للطالب) األكادیمیةالكراسي(
  

صر على ید الدولة االیوبیة فقد أوقف صالح برز استخدام الوقف في التعلیم في م
، )١( العلمیة  األراضي الزراعیة والعقارات للمدارس ودور الكتب والمجالساألیوبيالدین 

وبنیت مدارس وقفیة للعلوم الشرعیة مثل المدرسة الصالحیة الوقفیة التي أقامھا الملك 
ذاھب األربعة، ومدارس ھـ وھي أول مدرسة تدرس الم٦٤١الصالح نجم الدین أیوب عام 

للعلوم التطبیقیة والطبیة مثل مدرسة المنصوریة التي أنشأھا المنصور بن قالوون عام 
 ١٨٠٩م ففي عام ١٨٢٠ – ١٨٠٩وأوقاف السید عمر مكرم التي أنشأھا خالل . ھـ٦٨٣

 قام بوقف بعض ١٨١٢أنشأ وقفیة على بعض طلبة العلم بالجامع األزھر وفي عام 
 ١٨٢٠ھرة واشترط أن یصرف ریعھا على الفقھاء وعلى طلبة األزھر وفي عقاراتھ بالقا

أوقف ما بقى لھ من ممتلكات في القاھرة وأسیوط واشترط أن یصرف ریعھا على طلبة 
أرضًا ) بعد وفاة محمد على(األزھر، كما أوقفت األمیرة زینب من أسرة محمد على 
 الدقھلیة لإلنفاق على علماء زراعیة تزید مساحتھا عن عشرة آالف فدان بمحافظة

 إسماعیل التي تعد أكبر األوقاف التي تم الخدیويوطالب األزھر، أیضًا أوقاف 
تخصیصھا لإلنفاق على التعلیم وكانت عبارة عن مساحات شاسعة من األراضي 

                                                
ام    (1) ي ع دون ف ن خل ذكر اب ھ ل ٨٠٨ ی د زیارت اھرة  عن ة    " لق ة لطلب ة علمی اھرة محط بحت الق ى أص حت

  "المسلمین من مختلف األقطار اإلسالمیة لمجانیة التعلیم فیھا ولكثرة األوقاف المخصصة للتعلیم



 

 ٧٥

 یصرف ریعھا في بناء وعمارة ١٨٦٥ فدان تم وقفھا عام ١٠٠٠٠الزراعیة منھا 
 فدان ٢١٩١٨ الشعائر اإلسالمیة والكتاتیب الكائنة بمصر وومرمات ومصالح وإقامة

 یصرف ریعھا على المكاتب األھلیة ١٨٧٦بالتل الكبیر بمحافظة الشرقیة تم وقفھا عام 
والمصالح والمھمات الالزمة إلدارة شئون التعلیم وإذا تعذر الصرف على تلك األنشطة 

ینما كانوا وحیثما وجدوا في مصر، یصرف الریع على الفقراء والمساكین من المسلمین أ
 لیتم تحویلھ إلى مكتب ومدرسة لتعلیم ١٨٧٠وأحد قصوره بمدینة أسیوط تم وقفھ عام

العلوم الشرعیة والدینیة واللغات العربیة واألجنبیة، وأوقاف محمد باشا سلطان كبیر 
 فدانا خصص ریعھا ٣١٨ التي بلغت ١٨٨٥أعیان المنیا ورئیس مجلس شورى عام 

 فقد ١٩٠٣ في عام المنشاويوأوقاف أحمد باشا . مشتغلین بالعلم من الغربیة والبحیرةلل
 ٣٣ كتابا بالقرى والمدن التي فیھا أطیانھ وعقارتھ الموقوفة وكان عددھا ٣٠أنشأ حوالى 

، وأوقاف كل من حسن باشا سرى )١(قریة وقد خصص لكل كتاب حصة من ریع الوقف
 فدان یصرف ریعھا على األزھر الشریف، وأوقاف ٤٠٠ا  اللذان وقفأفندي رستم ھوأخی

 والتي ١٩١٤سید بك عبد المتعال من أعیان سمنود ومن كبار مالك األراضي في عام 
 سھمًا باإلضافة إلى عدد من العقارات بسمنود لبناء ٢٠ قیراطًا و٢٠ أفدنة و ٩٠٨بلغت 
 التي بلغت شعراويشا ، وأوقاف على با)٢(  بسمنود من ریع ھذه األوقافدینيمعھد 

                                                
یعلمون األوالد : واشترط أن یعین لكل كتاب مدرسین ومحفظین للقرآن الكریم كما في النص التالي )1(

دئ الحساب والعقائد الدینیة ال غیر من شروق الشمس كل یوم إلى القرآن الكریم والخط العربي ومبا
عصره إال أوقات المسامحة كأیام الجمع واألعیاد والمواسم الشرعیة ، كما اشترط أن تعطى مكافأة 
قدرھا خمسة قروش صاغ عملة لمن یحفظ جزءا من القرآن حفظًا جیدًا ولمن یحفظ جزئین عشرة 

أخذ مبلغًا قدرة خمسة قروش إلى أن یحفظ القرآن الكریم كلھ ویعطى قروش وھكذا كلما حفظ جزءًا 
لكل متعلم في كل ستھ أشھر مكافأة ویصرف لكل مكتب مقدار من المال لما یلزم لشراء مستلزماتھ 
وما یلزم للمتعلمین الفقراء من المصاحف وغیر ذلك ویجعل لكل مكتب مرحاض وحنفیة للوضوء 

اء لشرب المعلمین والمتعلمین وخادم یقوم بنظافة المكتب وفتحة وغلقة شرعًا، وإناء یوضع فیھ الم
ومن حفظ القرآن وجودة وأراد االنتظام في عقد طلبة أھل العلم الشریف بمسجد الواقف المنشاوي 

 .كتب اسمة بدفاتر الطلبة وأعطى لھ على الفور إعانة على طلب العلم الشریف
یًا وشھریًا على شئون التعلیم بالمعھد وعلى عدد من المواد ونص على مبالغ ومرتبات تصرف سنو) 2(

الفقھ والتوحید وعلم الفرائض، وتفسیر القرآن الكریم واألحادیث : الدراسیة تدرس بالمعھد وھي
= 

 
 

––  
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 فدانًا بین المنیا وأسیوط لبناء معھد واالنفاق علیھ من ریع خمس المساحة وقدرھا ٧١٢٦
أیضًا أوقاف المؤتمر  . فدانًا یكون نظام التعلیم بھ مماثل للتعلیم في الجامع األزھر١٥٦٢

ھا  فدانا تم شراؤ١٤٤ عبارة عن مساحة وھي الجماعیة ١٩١٨ اإلسالمي عام المصري
من أموال التبرعات الخاصة بالمؤتمر وقام الفریق حسن رضوان بوقفھا نیابة عن 

 یكون ریعھا مخصصا للصرف على التعلیم العالي وكان مصطفي لكيأعضاء المؤتمر 
بل ان جامعة .  شھود عقد الوقففھميریاض باشا وأحمد لطفي السید وعبد الرحیم باشا 

بنت (موال الوقفیة حیث اوقفت األمیرة فاطمة القاھرة اعتمدت في إنشائھا على األ
 فدانا من أجود أطیانھا، ووقفت أرض الجامعة ومساحتھا ستھ ٦٦١)  إسماعیلالخدیوي

أفدنة قرب قصرھا ببوالق الدكرور كما تبرعت بمجوھراتھا وحلیھا التي وصلت قیمتھا 
 لم ولكن. )١( امعةالجلینفق ثمنھا في إقامة مبنى ) ١٩١٤بأسعار عام ( ألف جنیة ١٨إلى 

  .)٢( التاریختحدث زیادة كبیرة في وقفیات الجامعات والمراكز البحثیة بعد ذلك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

النبویة ونحو ذلك من العلوم الدینیة وعلوم البدیع والبیان وكذلك العنایة التامة بالمعھد واالرتقاء بھ 
 .د الدینیة باألزھروإلحاقھ بالمعاھ

 ٢٨٦ كما كان من إنجازات الجھود التلقائیة لمؤسسي األوقاف في الدقھلیة إنشاء في أقل من سنتین (1)
 أفدنة من أجود األطیان باإلضافة إلى بعض ٣٠٩كتابًا، حیث قام األھالي بوقف مساحة قدرھا 

ت جمعیات أھلیة خیریة العقارات بالمنصورة وخصصوا ریعھا للصرف على تلك الكتاتیب وأنشئ
بغرض تحسین التعلیم في ھذه الكتاتیب وأسھمت في دعم دورھا كحلقة ھامة في التعلیم الموروث 

بل ان األزھر الشریف ما . من أجل الحفاظ على اللغة العربیة وتثبیت مبادئ الثقافة والقیم اإلسالمیة
فضل ریع الوقف المخصص للطلبة زال یعطي لكثیر من طلبة العلم راتبًا شھریًا ومنح دراسیة ب

   .االزھریین
  : اعتمد الباحثان على تفنید تاریخ تلك الفترة على(2)
سامي الصالحات، دور الوقف في تفعیل التعلیم العالي في الجامعات اإلسالمیة مرجع سبق . د -

 .١٥- ١٤ذكره، ص
، ١٨سبق ذكره، ص المرسي السید حجازي، االوقاف والتعلیم الجامعي والبحث العلمي، مرجع . د -

 .٢٠ص
عبد الفتاح مصطفي غنیمة، الوقف في مجال التعلیم والثقافة في مصر خالل القرن العشرین . د -

-٥٤، ص٥٠، ص٤٤، ص٤٢-٤١، ص٣٧-٣٦، ص٢٠٠٢، ٨٩سلسلة قضایا اسالمیة، العدد 
٥٥.  
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والواقع انھ منذ أواخر عھد الممالیك في مصر بدئت أمور الوقف وغیرھا من 
 لالستیالءمسائل الوصایا والمیراث تنحرف عن غایاتھا فقد قام الظاھر بیبرس بمحاولة 

یق مطالبة ذوي العقارات بوثائق الملكیة وھو یعلم أن أكثر ھؤالء على األوقاف عن طر
ثم جاء محمد . ال یملكونھا وأخذ یصادر كل عقار موقف ال یملك صاحبھ علیھ مستندًا

على وكانت األحباس في ذلك الوقت ال تخضع للضرائب ففرض علیھا نصف ما كان 
یبة بعد ذلك ، ثم ما لبث أن یفرضھ على غیرھا من األطیان في البدایة ثم كامل الضر

استولى محمد على أوقاف المساجد واألزھر وجھات البر واألوقاف األھلیة وإلغاء 
  لمصر في بدایة القرن التاسعاحتاللھابعضھا، ومع بسط القوى االستعماریة نفوذھا إبان 

 موقوفة  لذا عمل أراضيعشر كانت ثلث مساحة األراضي المزروعة في مصر 
 على دحض نظام األوقاف ألنھ مثل أحد العقبات القانونیة التي أعاقت ألجنبياالمستعمر 

 على األراضي والثروات المصریة من خالل إدخال التشریعات األجنبیة استیالءهسیاسة 
الى التشریعات المحلیة، ودعم تیارات فكریة تدعو إلى علمنة المجتمع امتدت دعواتھا 

ألھلي، إلى ان قرر المشرع المصري إلغاء الوقف إلى إلغاء الوقف وباألخص الوقف ا
 حیث أدعى أن الوقف األھلي كان مصدرا للكثیر ١٩٥٢لسنة ) ١٨٠( بقانون رقم األھلي

من المشاكل منھا أنھ سببًا في عرقلة تداول األموال وھو ما ینافي مقاصد الشریعة 
ثة عن أن الوقف اإلسالمیة والحكمة من نظام المیراث، فضًال عن ترویج شائعات خبی

یحرم اإلناث من حقوقھن وھو ما یخالف أحكام المیراث الشرعیة، وأن تكاثر المستفیدین 
بتوالي األجیال یؤدي إلى تفتیت الحصص كما یجعل تلك األوقاف منشأ للخالفات 

ومن ثم تقلص دور الوقف ومؤسساتھ في دعم التعلیم . والنزاعات بین أبناء العائلة الواحدة
ة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بمصر، وانحصر دوره في رعایة المساجد وبالتبعی

 ١٩٥٣ لسنة٢٤٨وصیانتھا وفي بعض االمور الدینیة والثقافیة فقط، ثم صدر القانون رقم 
والذي أعطى الحق لوزیر االوقاف ان یصرف الریع كلھ أو بعضھ على الجھة التي 
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 تاله ١٩٥٧ لسنة ١٥٢در القانون رقم یحددھا ھو دون التقید بشروط الواقف ثم ص
 وبمقتضاھم استحوذت الدولة على األراضي الموقوفة )١( ١٩٦٢ لسنة ٤٤القانون رقم 

 واألراضي الزراعي للھیئة العامة لإلصالح الموقوفةوسلمت كل األراضي الزراعیة 
االوقاف  الموقوفة للمجالس المحلیة بالمحافظات إلدارتھا لحساب وزارة والمبانيالفضاء 

 لتدیر أموال الوقف ١٩٧١ لسنة ٨٠ثم أنشأت ھیئة االوقاف المصریة بالقانون رقم 
وأصولھ لصالح وزارة االوقاف نظیر نسبة من عائد استثمار أموال وأصول الوقف 

 إلنھاء األحكار على األعیان ١٩٨٢ لسنة ١٩٨٢الخیري، وأخیرا صدر القانون رقم 
  . )٢(الموقوفة 

 تضاءلت طفرة نوعیة في حجم االموال واالصول الوقفیة حیث  لم تحدثوتباعًا
نسبة قیمة األموال الموقوفة إلى إجمالي قیمة الثروة القومیة، وتراجع معدل نموھا سنوًیا 
فضال عن انخفاض معدالت العوائد التي تتحقق من توظیف أو استثمار أموال وأصول 

                                                
 ثم صدر المعروف باسم قانون الوقف) م١٩٤٦(لسنة ) ٤٨(الحظ أنھ صدر ألول مرة القانون رقم ) (1

بتعدیل ) ٧٨(صدر قانون رقم ) م١٩٤٧( یولیو ١٧بعد ذلك عدة قوانین معدلة لھذا القانون ففي 
كان من طلیعة ) م١٩٥٢(الفقرة الثالثة من المادة الحادیة عشر من ذلك القانون ولما قامت ثورة 

عدیل بت) ١١٤(صدر مرسوم بقانون رقم ) م١٩٥٢( أغسطس ٢أعمالھا تعدیل قانون الوقف ففي 
صدر مرسوم بقانون ) م١٩٥٢( سبتمبر ١٤وفي ) م١٩٤٦(لسنة ) ٤٨(بعض أحكام القانون رقم 

بإلغاء نظام الوقف على غیر الخیرات ولقد توالت بعد ذلك التعدیالت ففي مارس ) ١٨٠(رقم 
  ). ٥٦(وتاله القانون رقم ) ٥٥(صدر قانون رقم ) م١٩٦٠(

  :  الفترة علىاعتمد الباحثان على تفنید تاریخ تلك) (2
 أحمد محمد عبد العظیم الجمل، دور نظام الوقف اإلسالمي في التنمیة االقتصادیة المعاصرة، -

 .١٢١-١١٩، ص ١٠٢-١٠١مرجع سبق ذكره، ص
أحمد عبد العزیز قاسم محارب، المؤسسات المالیة اإلسالمیة وتمویل التنمیة المستدیمة في التطبیق  -

 .٥٩٤، ص٢٠٠٩حقوق، جامعة االسكندریة، المعاصر، رسالة دكتوراة، كلیة ال
 .٥٣- ٥٢، ٤٢-٤١ سبق ذكره، صطارق عبد اهللا، عولمة الصدقة الجاریة، مرجع. د -
عبد الفتاح مصطفي غنیمة، الوقف في مجال التعلیم والثقافة في مصر خالل القرن العشرین، . د -

 .مرجع سبق ذكره
تطبیق على قطاع التعلیم العالي مي على محمود حسن، الوقف كمصدر من مصادر التمویل بال -

  .١٢١، مرجع سبق ذكره، صوالبحث العلمي في مصر
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بعد استحواذ وزارة االوقاف والھیئة  البحث العلمى خاصة في مجال التعلیم و)١( الوقف
  :)٢( اآلتي باستثناء لألوقافالعامة 

 على كلیة دار العلوم بجامعة  لإلنفاق١٩٧٦وقفیة محمد عبد اهللا حسن في عام   -  أ
 . القاھرة سنویا

وقفیة المستشار محمد شوقي الفنجري لجامعة القاھرة والذي استطاع أن یجعل   - ب
قفھ لمعرفتھ الشخصیة بوزیر األوقاف آنذاك، من رئیس جامعة القاھرة ناظرًا لو

مستفیدا بنص القانون الذي یتیح لوزیر األوقاف التنازل عن نظارة الوقف إذا 
كانت جھة البر جمعیة خیریة أو ھیئة عامة وتمثلت تلك الوقفیة في صرف 

واحد ملیون جنیھ لصالح الطلبة المحتاجین والمتفوقین في : تیة اآلغعوائد المبال
 ألف جنیھ ٧٥٠ت دار العلوم، الحقوق، اآلداب، اإلعالم، والعلوم، و كلیا

لصالح أفضل دراسات نظریة وتطبیقیة لمواجھة المشكالت السیاسیة 
 ٥٣واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وغیرھا، وتقدیم الحلول المناسبة لھا، و

 .ألف جنیھ لصالح المحتاجین من الطلبة غیر األوائل

شار محمد شوقي الفنجري على األزھر وتمثلت تلك الوقفیة في وقفیة المست  -  ج
 ألف جنیھ لصالح طلبة المعاھد األزھریة من ٦٠٠: صرف عوائد المبالغ االتیة

 ألف جنیھ لصالح ٥٩المحتاجین ألجھزة تعویضیة بنظارة شیخ األزھر ، و 
ف  أل١١٠طلبة جامعة األزھر الذین یتوافر فیھم شرطا االحتیاج والتفوق، و

 ٥٦٣جنیھ لصالح المساعدات االجتماعیة لطالب كلیة القرآن الكریم بطنطا ، و
 باألزھرألف جنیھ لصالح منح خمسین منحة دراسیة للطلبة األجانب للدراسة 

                                                
(1) Hussein Elasrag، Activating the role of the Islamic Waqf in human resources 

development in the Arab States، Op. Cit.،p9. 
ق على قطاع التعلیم العالي مي على محمود حسن، الوقف كمصدر من مصادر التمویل بالتطبی) (2

  ١٣٤-١٣٣، ١٣١-١٣٠، ص١٢٧، مرجع سبق ذكره، صوالبحث العلمي في مصر
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ممن یتوافر فیھم شرطا االحتیاج المالي والنجاح الدراسي بنظارة رئیس جامعة 
 .االزھر ودعم من بنك فیصل اإلسالمي

عمال منصور  حیث قام رجل األ٢٠١٠امر الخیریة في عام وقف مؤسسة ع  - د
عامر بوقف ثلث أسھم مجموعتھ االستثماریة لصالح أوجھ البر والخیر ومن 

 بمثل المصريضمنھا أنشطة التعلیم بكافة مراحلھ، ونظرا لعدم سماح القانون 
  تلك الصیغة الوقفیة في انجلترا واسند نظارتھ لبنكبإنشاءتلك الصیغة فقام 

"BNB PARIBAS" زھر قبل اختیار أشكال  رأى األاشتراط أخذ مع
 .موال الموقوفة للتأكد من عدم مخالفتھا للشریعة االسالمیةاستثمار األ

  . وقف الجامعة االمریكیة بالقاھرة والمدار من قبل مدیر استثمار بنیویورك  -ه

اجد بجمع ھلیة والمسقامت العدید من الجمعیات الخیریة والمؤسسات األ -و
التبرعات تحت مسمى الصدقات وكذلك أموال الزكاة وتوجیھا نحو مجاالت 

  البر والخیر ومن ضمنھا أنشطة التعلیم

  :اآلتيھم مشاكل االوقاف في مصر في أویمكن تفنید 

سیطرة الدولة على جمیع األوقاف الخیریة في الداخل والخارج ممثلة في وزارة  - ١
 مستقل عن الدولة بل وصل االمر الى حد األوقاف بعد أن كانت تدار بشكل

  . التنازل عن بعض األوقاف الخیریة بالخارج بدون مقابل

افتقار مؤسسات الوقف للعالقات التشابكیة داخلیًا وخارجیًا وانحسار نشاط  - ٢
مؤسسة الوقف على الصعید المحلي فقط مما أدى الى ضیق نطاق العمل الوقفي، 

لخیریة ومنحھا للھیئة العامة لألوقاف أو ھیئة  بعض األوقاف امصادرةفضًال عن 
اإلصالح الزراعي مما حرم بعض الجمعیات الخیریة الموقوف لصالحھا من 

 .  كانت تباشر من خاللھا نشاطھا الخیريمواردھا التيبعض 

أجازت التعدیالت التشریعیة للوقف حق وزارة األوقاف في تغییر مصارف  - ٣
 من شروط شاءتوط الواقف وأن تغیر كما األوقاف الخیریة دون التقید بشر

الواقف وذلك بالرغم مما ھو معروف أن شرط الواقف طالما لم یخالف الشرع 
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كشرط الشارع لھ احترامھ وأحقیة تنفیذه على ما عداه بحیث ال یجوز تجاھلھ بأي 
حال واشتراط القانون نظارة وزارة االوقاف على جمیع االوقاف الخیریة بما ال 

بات وشروط الواقفین في اسناد النظارة إلى من ھو أعلى كفاءة وأكثر یراعى رغ
 .احترافیة

 قامت وزارة األوقاف برفع النسبة التي تحصل علیھا نظیر إدارتھا لألوقاف إلى  - ٤
من الریع، كما قامت باستثمار أموال الوقف في مجاالت اقتصادیة فاشلة % ١٥

ًا لشركات إما راكدة أو خاسرة فقد تضمنت محافظ استثمار ھیئة األوقاف أسھم
مثل أسھم شركات الحدید والصلب، إدفینا، بسكو مصر، راكتا، كیما، مصر 

ومن . )١( للخزفلأللبان، العربیة للغزل والنسیج، المتحدة للغزل والنسیج، العامة 
موال الوقف على مجاالت غیر أ بعض إنفاقثم ضیاع ألموال الوقف فضًال عن 

 .ھامة وغیر مفیدة

نحسار االجتھاد وتقاعس العلماء عن طرح حلول واقعیة وعملیة لمؤسسة الوقف ا - ٥
 .في المجتمعتتماشى مع التطورات الراھنة 

تعرض بعض ممتلكات وثروات الوقف للتعدي من خالل وضع الید على بعض  - ٦
  .الوقفثبات ملكیتھا لمؤسسة إأراضي األوقاف التي یصعب 

لى صیانتھا مما أدى الى تعرض بعضھا إھمال ممتلكات الوقف وعدم اإلنفاق ع - ٧
إلى االنھیار والتدمیر مثل تصدع بعض المباني السكنیة واإلداریة المملوكة 
لألوقاف وأیلولتھا للسقوط في ظل رفض شاغلیھا تحمل نفقات الصیانة أو 

 .اإلصالح رغم ضآلة قیمة اإلیجار الشھري

ن للثقة في نظام الوقف أسھمت األسباب سالفة الذكر مجتمعة في فقدان الواقفی - ٨
وصاروا یعزفون تلقائیًا عن نظام الوقف طالما ان مصیر موقفاتھم التأمیم 

 علم الواقف أن نظارة وقفھ ستؤول بشروطھم، فبمجردوالمصادرة وعدم التقید 

                                                
  ٥٣-٥٢،ص٤٢، صمرجع سبق ذكره  طارق عبد اهللا، عولمة الصدقة الجاریة ،.  د(1)
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إلى وزارة األوقاف قد ساھمت تلقائیًا في تغیر وجھة نظر الواقفین عن إیقاف 
  . ممتلكاتھ ألحد وجوه الخیر

  

في ظل وجود العدید من المشكالت المتعلقة بالتمویل والكفاءة التي تواجھ غالبیة 
حكومات الدول النامیة االسالمیة بدأ مؤخرا االتجاه نحو ایجاد سبل أخرى لتمویل 

البحث مشروعات االستثمار في النمو والتي من زمرتھا مشروعات التعلیم العالي و
فقد بدأ الوقف مسیرتھ التنمویة .  ھذه السبل مؤسسات الوقف الخیري ومن ضمنالعلمى

في دعم مؤسسات التعلیم في المجتمع اإلسالمي عندما كان تلقى العلوم داخل المساجد ثم 
تطرقت أنشطتھ الداعمة للتعلیم بعد ذلك إلى إنشاء المساكن الخاصة التي تأوي طلبة 

   .إنشاء الجامعات والمعاھد العلمیةالعلم، ومع تقدم األمة تطرق الوقف إلى 

 البحث العلمى اموال الوقف في دعم التعلیم العالي واستخداموال یوجد مانع من 
َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن َوَما ُتنِفُقوْا ِمن "عمال لقولھ تعالىبمفھومھ المعاصر 

خاصة وان بعض الدول األوروبیة   )٩٢آل عمران االیة ("َشْيٍء َفِإنَّ الّلَھ ِبِھ َعِلیٌم
مثل   أشكال مماثلة للوقف الخیريباستنساخقامت  المتحدة االمریكیة قد والوالیات

-Non والمؤسسات التي ال تھدف إلى الربح Foundations)(المؤسسات الخیریة 
profit corporation) ( واألمانات الخیریة)Charitable Trust (ي اتفقت مع و الت

من ناحیة ) عام أو خاص(مؤسسات الوقف الخیري  في تحدید غرض اجتماعي إلنشائھا 
  .ووجود موقوفات تستثمر ویوزع ریعھا على المنتفعین من ناحیة أخرى

   وفي ضوء المشاكل المتراكمة التي تمر بھا مؤسسة الوقف الخیري في مصر 
 الى عدم كفاءة األجنبي االستعمارلى ثم منذ أواخر عھد الممالیك مرورًا بحقبة محمد ع

الدولة في إدارة مؤسسة الوقف وانحصار دوره في رعایة المساجد وصیانتھا وفي بعض 
 التعلیم العالي قطاعياالمور الدینیة والثقافیة فقط، وكذلك المشكالت التي یمر بھا 

 مع يالبحث من عجز التمویل وانخفاض الكفاءة وقصور التواصل البحث العلمىو
 الزراعیة والصناعیة فإنھ یمكن إعادة أحیاء تلك المنظومة وباألخصمشكالت المجتمع 

 وعبء االنفاق الحكومي وطأة واستخدامھا كألیة مساعدة للدولة لتقلیل الحاليفي الوقت 
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 مثلث الكتمال فیمكن للوقف ان یكون الضلع الثالث البحث العلمىعلى التعلیم العالي و
ور الحكومة ودور القطاع الخاص إال أنھ یحتاج للدعم من أفراد المجتمع التنمیة بجانب د

ویرى الباحثان أنھ یمكن إحداث طفرة نوعیة في أداء . ومن الحكومة ومن القطاع الخاص
 بصفة خاصة البحث العلمىمنظومة الوقف وتسخیرھا نحو تمویل ودعم التعلیم العالي و

 الوحید للنھوض بمستویات التعلیم العالي مع العلم ان الوقف وحده لیس ھو السبیل
 فتلك القضایا من المؤكد ان تنمیتھا ھو تضافر لمجموعة من الجھود من البحث العلمىو

قبل الدولة والقطاع الخاص وأعضاء العملیة التعلیمیة والبحثیة ذاتھا من أساتذة وباحثین 
رحة في ضوء بعض وطالب وذلك من خالل مجموعة من َالیات التدخل الحكومي المقت

الخبرات الدولیة التي تعمل على تنظیم عمل المؤسسة الوقفیة واصالح أطر عملھا التي 
 سواء كانت المؤسسة الوقفیة المتوقع انشائھا على ھدى الفائتةخربت على مدى العصور 

وقف العقارات واألموال واألراضي واألصول ( التقلیدي تلك االلیات المقترحة في شكلھا 
، الصنادیق Endowed Chairs الوقفیة الكراسي(أو في صیغ حدیثة ) ى كاألسھماالخر
 Foundations، الصكوك الوقفیة، المؤسسات الخیریة  Endowment Fundsالوقفیة

  :)١ (وذلك على النحو التالي) Trusts، االمانات الوقفیة 

  

  

                                                
  :استند الباحث الى بعض االفكار في صیاغة المقترحات بالمراجع االتیة (1)

وات المالیة والمنتجات المبتكرة لتعبئة وادارة أموال االوقاف محمد صالح الحناوي، االد.  د-
دور األوقاف في دعم وتمویل ، حلقة عمل حول )مدخل عملي(االسالمیة في مجال التعلیم العالي 

-٢٨التعلیم العالي والبحث العلمي في البلدان االسالمیة، كلیة التجارة، جامعة االسكندریة،
  .٣٤-٣١، ص٦-٥، ص٢٩/٩/٢٠١١

طارق عبد اهللا، التخطیط االستراتیجي داخل األوقاف اإلسالمیة، نحو دور ریادي لألوقاف في . د -
دور األوقاف في دعم وتمویل التعلیم العالي  حلقة عمل حول مجاالت التعلیم العالي والبحث العلمي،

  ١٣، ص٢٩/٩/٢٠١١-٢٨والبحث العلمي في البلدان االسالمیة، كلیة التجارة، جامعة االسكندریة،
یاسر عبد الكریم الحوراني، المشكالت المؤسسیة للوقف في التجربة اإلسالمیة التاریخیة، مجلة /  د-

  .٨٣، ص٨١، ص٧٩، ص٢٠٠٨، مایو ٨، السنة ١٤أوقاف، العدد 
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 :فیما یتعلق بإدارة الوقف یقترح  - أ

 والكفاءة الى ھیئة مستقلة یشھد لھا باألمانة نقل سلطة إدارة الوقف من الدولة -١
)  أئمة، رجال قانون، اقتصادیینجامعات،أساتذة (مكونة من مجموعة من الخبراء 

 واإلخالص للوطن والكفاءة بالنزاھة العمل العام المشھود لھم شاغليمن 
ن والمشھود لھم بالسمعة الطیبة وااللتزام األدبي وتتكون موالمعنیین بحل مشاكلھ 

أدنى عدد ممكن وتنظم عملھا في إطار نظام إداري یتفق مع طبیعة الوقف وتتخذ 
بأجر أو مكافأة مقطوعة ال ترتبط ال (اإلدارة صیغة الوكالة بصیغتھا الشرعیة 

 ). بحجم رأسمال الوقف وال بحجم نشاطھ

 السماح للجامعات بإدارة صنادیقھا الوقفیة الخاصة بھا وكذلك استثمارھا وفقا لما -٢
 .ھو مقترح بالفقرة السابقة

 بضم كبار الواقفین لمجالسھا الشھریة والمعاھدالسماح إلدارة الجامعات والكلیات  - ٣
 . اموال الوقف ومدى تحقیق المستھدف منھاإنفاقبصفة شرفیة لمناقشة تطورات 

 :فیما یتعلق بالتشجیع على قیام الوقف یقترح  - ب

قمار الصناعیة المملوكة تدعو  واالاألرضيبث مواد إعالنیة على التلیفزیون  - ١
االفراد ومؤسسات المجتمع االقتصادیة نحو التبرع إلنشاء أوقاف جدیدة وتزیل 
الرواسب السلبیة لفكر االوقاف في العھود السابقة وتفھیمھم ثواب وفضیلة ذلك 

 عمل خالص لوجھ اهللا تعالى بناًء على نصوص القرآن الكریم باعتبارهاالمر 
 وكذلك تفھیمھم طبیعة وأھداف أوقاف التعلیم العالي .المطھرةوالسنة النبویة 

 البحث العلمى في الوقت الراھن من امكانیة النھوض بالتعلیم والبحث العلمىو
وتوفیر أموال الدولة ألغراض أخرى وخدمة الصناعة المحلیة والنھوض 

 من شأن الخ وأن...بالزراعة وعالج األمراض المتوطنة واالرتقاء بجودة التعلیم 
ذلك زیادة دخل الدولة وناتجھا المحلى ومن ثم تقلیص الفقر والجھل والمرض 

 على مواقع االنترنت ومواقع التواصل الدعایةوكذلك . الخارجي والدین
 ) في اعالنات االزھر حول زكاة المالثما حد مثل( االجتماعي
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ال األعمال  بین رجالتنموينشر ثقافة المسؤولیة االجتماعیة وثقافة العطاء  - ٢
والشركات الكبرى بالمؤتمرات والمحافل االقتصادیة التي تعدھا الدولة من خالل 

مع ن یقوموا بھ أ الذي یحتم على رجال األعمال والوطني األخالقيإبراز الواجب 
تسلیط الضوء على نماذج الوقف الحدیثة الناجحة كلسان حال وقدوة یلمس بھا 

  . مة األوقافالمجتمع الفائدة الكبیرة من إقا

  : یقترح فیما یتعلق بالتشریعات الحاكمة للوقف-ج

 شرط كاحترام وقافاقرار العمل بقواعد وأحكام الشریعة االسالمیة في إدارة األ -١
 نفعیة محددة كعدموان تغیر شرط الواقف لن یتم اال في ظروف . الواقف وإرادتھ

  ).بالتجربة االمریكیة أسوة( نھائي قضائي وبعد حكمالنشاط الوقفي للمجتمع 

تعدیل قانون األوقاف لیتضمن تعریف وتنظیم وإدارة وحمایة األوقاف بأنواعھا  - ٢
فینظم إدارة أمالك األوقاف ویحدد صالحیات المدیر ومجلس اإلدارة ویشترط 
معایر اختیار المدیر ومجلس اإلدارة ویحمى ویحافظ على مكتسبات األوقاف 

و األراضي من الغصب والضیاع وتغلیظ العقوبات سواء العقارات أو االموال أ
  .على كل من یعتدي على أموال األوقاف

 المجتمع مع ألفرادالسماح لألوقاف بمرونة في نشاطھا بما یخدم المصلحة العامة  - ٣
 والتنسیق مع الواقف في اعطاء الحق للھیئة المعنیة بإدارة تسھیل إجراءات الوقف

 مع الوضع االقتصادي یتالءمحدود معینة بما الوقف بتغیر شروط الوقف في 
  .كمراعاة التضخم ومتطلبات االنفاق الراھنة

 ان ینص التشریع صراحة على عدم مصادرة او تأمیم أموال وأصول الوقف إال -٤
في حالة مخالفاتھا ألحكام الشریعة االسالمیة ومقاصدھا وكذلك الصالح العام 

 ٧٢ة بما تم في قانون االستثمار الجدید رقم أسو (نھائي قضائيللمجتمع وبعد حكم 
  ). ٢٠١٧لسنة 
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  :یقترح فیما یتعلق بالرقابة على الوقف -د

 المدنيتعیین مراقب شرعي من المؤسسات الدینیة والجامعیة ومؤسسات المجتمع  -١
 للرقابة على الوقف والتأكد من االلتزام بقاعدة العلم النافع أنفسھموالواقفین 

)  االكادیمیة والبحثیة موجھة إلى نفع المجتمعالكراسيون بمعني أن تك(
   .واالستثمار الناجح ألموال الوقف

وضع معاییر محاسبیة للتدقیق المالي واإلداري في أعمال الوقف وإدارتھ،  -٢
وضوابط معیاریة لنفقات الوقف سواء أكانت تسویقیة، إعالمیة، إداریة، تنظیمیة 

ًا عند الرقابة والتفتیش وتقویم األداء، ومقایس لتكون مرجع) أجورا ومكافآت(
لإلفصاح والشفافیة عن نشاط الوقف ومقاییس للكفاءة في استثمار وإدارة أمالك 

  .الوقف

) نصف سنویة أو سنویة( تقاریر معلوماتیة دوریة بإصدار االدارة الوقفیة إلزام -٣
وطرق واسالیب عن میزانیات الوقف وانشطتھ ومجاالت انفاقھ وعوائد اموالھ 

   ).أسوة بالتجربة السعودیة واالمریكیة( الشفافیة واإلفصاح لمبادئ إداراتھا تحقیقًا

تكوین لجنة من أعضاء البرلمان والمجالس المحلیة تقوم بحصر أموال األوقاف  -٤
ومدى تحقیق األھداف المعلنة ومتابعة سیر عمل المشروعات الوقفیة سنویًا 

  .دون التدخل المباشر في َالیة عمل اإلدارة الوقفیة زوموكذلك مسائلتھا عند الل

  :نفاقیة فیما یتعلق بالسیاسة اإل-ه

 دعم بعض االنشطة الوقفیة القائمة بشكل مؤقت كتحمل بعض مصروفات إدارة - ١
الوقف، تخصیص للوقف نصیب من األراضي المستصلحة واألراضي المرفقة 

 رمزیة وعلى ان تقوم إدارة بأسعارالتي یتم تخصیصھا للمستثمرین مجانًا او 
 خالل المشاركة والمزارعة والمساقاة او تأجیرھا مباشرة منالوقف باستغاللھا 

  . للغیر

 . إعطاء أولویة لمشروعات الوقف في التعاقدات والمناقصات الحكومیة- ٢
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 المساھمة في تأسیس الصنادیق الوقفیة وطرح المساھمة فیھا من خالل األسھم أو - ٣
من خالل طرح مشروعات الوقف لالكتتاب مع ) األوقاف الجماعیة(وك الصك

  الصكوك او األسھم في متناول الشخص العاديتكون قیمةن أاألخذ في االعتبار 
  .)١( وبما ال یتعارض مع أحكام الشریعة ومقاصدھا

  

                                                
 الحظ قرار مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في )(1

بشان ) ٦/١٥) (١٤٠(م رقم ٢٠٠٤ مارس ١١- ٦ عمان من -عشرة بمسقط دورتھ الخامسة 
االستثمار في الوقف وفي غالتھ وریعھ، والذى نص بعد اطالعھ على البحوث الواردة إلى المجمع 
واستماعھ إلى المناقشات التي دارت حولھ واستنادًا إلى قرارات وتوصیات الندوات والمؤتمرات 

 یقصد باستثمار أموال الوقف تنمیة األموال الوقفیة سواء أكانت :التي عقدت لھذا الغرض قرر
أصوًال أم ریعًا بوسائل استثماریة مباحة شرعًا، ویتعین المحافظة على الوقوف بما یحقق بقاء عینھ 
ودوام نفعھ، كما یجب استثمار األصول الوقفیة سواء أكانت عقارات أم منقوالت ما لم تكن موقوفة 

ر بأعیانھا، ویعمل بشرط الواقف إذا اشترط تنمیة أصل الوقف بجزء من ریعھ، وال لالنتفاع المباش
یعد ذلك منافیًا لمقتضى الوقف، ویھمل بشرطھ كذلك إذا اشترط صرف جمیع الریع في مصارفھ، 
فال یؤخذ منھ شيء لتنمیة األصل، فاألصل عدم جواز استثمار جزء من الریع إذا أطلق الواقف ولم 

اره إال بموافقة المستحقین في الوقف الذري، أما في الوقف الخیري فیجوز استثمار یشترط استثم
جزء من ریعھ في تنمیة األصل للمصلحة الراجحة بالضوابط المنصوص علیھا الحقًا كما یجوز 
استثمار الفائض من الریع في تنمیة األصل أو في تنمیة الریع، وذلك بعد توزیع الریع على 

النفقات والمخصصات، كما یجوز استثمار األموال المتجمعة من الریع التي تأخر المستحقین وخصم 
صرفھا، ویحوز استثمار المخصصات المتجمعة من الریع للصیانة وإعادة اإلعمار ولغیرھا من 
األغراض المشروعة األخرى، وال مانع شرعًا من استثمار أموال األوقاف المختلفة في وعاء 

.  یخالف شرط الواقف، على أن یحافظ على الذمم المستحقة لألوقاف علیھااستثماري واحد بما ال
أن تكون صیغ االستثمار مشروعة وفي مجال : ولكن یجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة

مشروع، تنوع مجاالت االستثمار لتقلیل المخاطر وأخذ الضمانات والكفاالت، وتوثیق العقود، 
تصادیة الالزمة للمشروعات االستثماریة، اختیار وسائل االستثمار والقیام بدراسات الجدوى االق

. األكثر أمانًا، وتجنب االستثمارات ذات المخاطر المرتفعة بما یقتضیھ العرف التجاري واالستثماري
كما ینبغي استثمار أموال الوقف بالصیغ المشروعة المالئمة لنوع المال الموقوف بما یحقق مصلحة 

فظ على األصل الموقوف ومصالح الموقوف علیھم، وعلى ھذا، فإذا كانت األصول الوقف وبما یحا
الموقوفة أعیانًا فإن استثمارھا یكون بما ال یؤدي إلى زوال ملكیتھا، وإن كانت نقودًا فیمكن أن 

وأخیرًا . الخ.... تستثمر بجمیع وسائل االستثمار المشروعة؛ كالمضاربة، والمرابحة، واالستصناع
اإلفصاح الدوري عن عملیات االستثمار ونشر المعلومات واإلعالن عنھا حسب األعراف ضرورة 

  . الجاریة في ھذا الشأن
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 : فیما یتعلق بالسیاسة الضریبیة-و

رائب سواء تلك التي على  إعفاء كافة مشروعات الوقف من كافة أشكال الض- ١
او تلك التي ) الضرائب على الدخل والقیمة المضافة(دخولھا وعوائد منتجاتھا 

 أسوة) (والمصادقة والتوثیقالضرائب العقاریة ورسوم التسجیل (على اصولھا 
  ).بالتجربة التركیة

ى  ایرادات الواقف الخاضعة للضریبة علباقي السماح بخصم المبالغ الموقوفة من -٢ 
یتم إعفاء المؤسسات الخیریة من  أسوة بالتجربة االمریكیة حیث. (الدخل

الضرائب على أموالھا وكذلك الضرائب على ما یأتیھا من إیرادات بشكل كلى، 
كما تشمل الحوافز الضریبیة المتبرعین للھیئات الخیریة وغیرھا من الھیئات 

دار التبرع من وعاء بحیث یحصل الواقف على مزایا ضریبیة تتمثل في خصم مق
من الدخل اإلجمالي المعدل الخاضع % ٥٠  عندال یزیضریبة الدخل بما 

 أو إعفاء الشركات والمؤسسات االقتصادیة الھادفة للربح من )١( للضریبة
الضریبة على الدخل اذا قامت بوقف ما یزید عن ضعف مقدار الضریبة 

ولكن على أن تستمر الشركة او ) أسوة بالتجربة التركیة(المفروضة علیھا سنویًا 
 سنوات ٥ سنوات ألنشطة التعلیم العالي ولمدة ٣المؤسسة في تقدیم الوقف لمدة 

  .  متواصلةالبحث العلمىألنشطة 

 إعفاء المشروعات االستثماریة التي تقوم بالمشاركة مع اموال الوقف من الضریبة - ٣
مان االستثمار الجاد على الدخل لتشجیع المستثمرین الجادین على مشاركة وض

  . الموقوفةلألموال

 .  إعفاء أرباح أسھم مشروعات المؤسسات الوقفیة من الضریبة على الدخل- ٤

 

                                                
 (1) Harvey s. Rosen and ted gayer، public finance، eight edition، Mcg raw hill، 

2008. 
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 من اجل نشر ثقافة الوقف البحث العلمى على الجامعات ومؤسسات ینبغيوأخیرًا 
  أن تحرص على أن تكرم المساھمین في الوقف العالي من خالل االحتفاء بھم فيالتعلیمي

 األكادیمیة والبحثیة والكراسيمناسبات تقیمھا الجامعة، أو تسمیة القاعات والمختبرات 
، )أسوة بالتجربة السعودیة واالمریكیة(ودفعات الخریجین و شوارع الجامعة بأسمائھم 

أن تحقیق الربح واعتبارھم شركاء للجامعة في كل إنجازاتھا ونجاحاتھا، مع مالحظة أن 
 أموال الوقف لیس الھدف المبتغى نھائیًا إذ أن ھناك بعض  من استثمارالمادي

 یتطلب فاألمراالستثمارات ذات عوائد غیر مادیة مطلوبة أیضًا مثل رفع جودة التعلیم 
الموازنة بین االعتبارات المادیة والمعنویة بحیث یمكن توفیر عائد مادى یمكن من خاللھ 

 .االنفاق على مجاالت تحقق عوائد غیر مادیة
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لألوقاف،  الثالث مالوي، دور الوقف في التنمیة المستدامة، المؤتمر إبراھیم أحمد . د-
، الجامعة االسالمیة، المملكة "حضارة وبناء وإدارة، اقتصاد،" اإلسالمي الوقف

  .٢٠٠٩العربیة السعودیة، 

ؤسسات المالیة اإلسالمیة وتمویل التنمیة  أحمد عبد العزیز قاسم محارب، الم-
 االسكندریة، الحقوق، جامعةالمستدیمة في التطبیق المعاصر، رسالة دكتوراة، كلیة 

٢٠٠٩.  

 دور نظام الوقف اإلسالمي في التنمیة االقتصادیة الجمل، أحمد محمد عبد العظیم -
  .٢٠٠٧ دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع،المعاصرة،

   المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة الجھاز-

 البیئة االجتماعي في التكافل تحقیق في الوقف المرسي السید حجازي، دور . د-
  .٢٠٠٦، )٢(، عدد )٤ (مجلد، زعبد العزی الملك جامعة اإلسالمیة، مجلة

، تجارب البحث العلمىي و، االوقاف والتعلیم الجامعحجازيالمرسي السید .  د-
دور األوقاف في دعم وتمویل التعلیم العالي حلقة عمل حول ودروس مستفادة، 

-٢٨والبحث العلمي في البلدان االسالمیة، كلیة التجارة، جامعة اإلسكندریة، 
٢٩/٩/٢٠١١.  

  .٢٠٠١حامد عبد المجید دراز، مبادئ االقتصاد العام، الدار الجامعیة، .  د-

 الثالث غدة، دور الوقف في تعزیز التقدم المعرفي، المؤتمر أبو الغني دعب حسن .د -
، الجامعة االسالمیة، "حضارة وبناء وإدارة، اقتصاد،" اإلسالمي لألوقاف، الوقف

  .٢٠٠٩المملكة العربیة السعودیة، 
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 أسترالیا الیابان بریطانیا أمریكا (المتقدمة الدول بعض  تجارب،العتیبي بلج  حسناء-
 والنفسیة، العدد التربویة العلوم منھا، مجلة االستفادة وسبل العالي التعلیم تمویل يف)

  .٢٠١١الثاني، أكتوبر المجلد والعشرون، الخامس

:  ندوة،رؤیة مستقبلیة:  الوقف كوسیلة لدعم التعلیم خالد بن سلیمان بن علي الخویطر،-
 ،)٢٨(العدد ،ن من المجتمع؟ماذا یرید المجتمع من التربویین؟ وماذا یرید التربویو

  .١١/٠٣/٢٠١١،  الریاض، المعارفوزارة

 التجربتین في قراءة - والثقافیة العلمیة النھضة في الوقف الجیاللي، دور داللي . د-
 العلوم قسم ،واإلنسانیة االجتماعیة للدراسات ، األكادیمیة- والغربیة اإلسالمیة

  .٢٠١٧، ١٧ العدد والقانونیة االقتصادیة
سامي الصالحات، دور الوقف في تفعیل التعلیم العالي في الجامعات اإلسالمیة، .  د-

قراءة في خطة مشروع مؤسسة الوقف للدراسات العلیا، مجلة الجامعة، االیسیسكو 
  .٢٠٠٤للدعم والثقافة، اتحاد الجامعات اإلسالمیة، المملكة المغربیة، 

جامعة  (البحث العلمىبیة ودوره في تفعیل  سعیدة دغمان، الوقف العالي في الدول الغر-
، ملتقى الوقف العالي وسبل تفعیلھ في الحیاة المعاصرة، مخبر )ھارفارد نموذجًا

  .٢٠١٧، مارس الواديالدراسات الفقھیة والقضائیة، معھد العلوم االسالمیة، جامعة 

 لتفعیل اإلسالمیة األوقاف داخل العمل فرق وتطویر  تنمیة حماد محمد،ق صاد.د -
الترست  تجربة من  باالستفادةاإلسالمیة البلدان في وتمویلھ العلمي عملیات البحث

دور األوقاف في دعم وتمویل التعلیم العالي  حلقة عمل حول ،مقارنة ةدراس ،الغربي
-٢٨والبحث العلمي في البلدان االسالمیة، كلیة التجارة، جامعة االسكندریة،

٢٩/٩/٢٠١١.  

 مجلة الوقفي، الجاریة، نحو أجندة كونیة للقطاع الصدقة، عولمة طارق عبد اهللا.  د-
  . ٥/٢٠٠٨، ٨، السنة ١٤أوقاف، العدد 

 االستراتیجي داخل األوقاف اإلسالمیة، نحو دور ریادي اهللا، التخطیططارق عبد .  د-
دور األوقاف  حلقة عمل حول لألوقاف في مجاالت التعلیم العالي والبحث العلمي،
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تمویل التعلیم العالي والبحث العلمي في البلدان االسالمیة، كلیة التجارة، في دعم و
 .٢٩/٩/٢٠١١-٢٨جامعة االسكندریة،

 للتنمیة  أھمیتھا:العلمي البحث مجال في اإلسالمیة  األوقافعبد الرحمن یسرى، . د-
دور األوقاف في دعم نشاطھا، حلقة عمل حول  وكفاءة بتمویلھا المتعلقة والقضایا

مویل التعلیم العالي والبحث العلمي في البلدان االسالمیة، كلیة التجارة، جامعة وت
  .٢٩/٩/٢٠١١- ٢٨االسكندریة،

 عبد العزیز قاسم محارب، المؤسسات المالیة اإلسالمیة وتمویل التنمیة المستدیمة في -
  . االسكندریةالحقوق، جامعةالتطبیق المعاصر، رسالة دكتوراة، كلیة 

تاح مصطفي غنیمة، الوقف في مجال التعلیم والثقافة في مصر خالل القرن  الفدعب. د -
  . ٢٠٠٢، ٨٩العشرین، سلسلة قضایا اسالمیة، العدد 

المجتمعات  في الوقفو التعلیم جمعة، تمویل حسن دمحم. دجوھر،  صالح علي . د-
  .٢٠١١، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، )رؤیة اقتصادیة تربویة(اإلسالمیة 

 تمویل الصیفي، آلیات حسام الدین النعمة، علي صالح علي الفقیر، عبد اهللا بن حسین -
 العالمیة للدراسات الفقھیة االجتماعیة، المجلةالوقف المؤقت ودورھا في التنمیة 

  .٢٠١٩، الجامعة االسالمیة الدولیة، مالیزیا، )٢(العدد ، )٣(المجلد واألصولیة، 

 مصر، في العالي التعلیم تمویل في الخیري الوقف نین، دورحسا المنعم عبد فیاض . د-
  ٢٠١٤،ر، ینای١١المجلة العلمیة لقطاع كلیات التجارة، جامعة االزھر، العدد

جالل، الحاجة إلى تحدیث المؤسسة الوقفیة بما یخدم أغراض التنمیة  محمد بو . د-
ة الشریعة والدراسات  كلیاإلسالمي،االقتصادیة، المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد 

 .٢٠٠٣اإلسالمیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، مارس 

 لتعبئة وادارة أموال المبتكرة والمنتجات المالیة، االدوات الحناويمحمد صالح  . د-
دور ، حلقة عمل حول )عمليمدخل (االوقاف االسالمیة في مجال التعلیم العالي 

التعلیم العالي والبحث العلمي في البلدان االسالمیة، كلیة األوقاف في دعم وتمویل 
  .٢٩/٩/٢٠١١- ٢٨التجارة، جامعة االسكندریة،
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محمود عباس عابدین، قضایا تخطیط التعلیم واقتصادیاتھ بین العالمیة والمحلیة، .  د-
  .٢٠٠٣الدار المصریة اللبنانیة، 

 حول تعمیق التصنیع  ممدوح الشرقاوي، مصر وتحدیات المستقبل، دائرة حوار-
 إبریل القومي، معھد التخطیط والتخطیط،المحلي وتحدیاتھ، المجلة المصریة للتنمیة 

٢٠٠٨.  

  .٢٠٠٠ الفكر، إدارتھ، تنمیتھ، دار، اإلسالمي، تطورهمنذر قحف، الوقف  . د-

 المدني مع المجتمع تنمیة في اإلسالمي الوقف لنظام االقتصادي منذر قحف، الدور.  د-
 في المدني والمجتمع الوقف نظام المتوسط، ندوة شرق العربیة للدول خاصة نظرة

  ١٢/١٠/٢٠٠١-٨بیروت، ،العربي الوطن

مھدیة أمنوح، الوقف اإلسالمي الحدیث بین تحدیات الواقع وضرورة اإلصالح، .  د-
  .كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغرب
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Abstract 

El Waqaf activity in history was an evolving and remarkable in 
terms of capabilities and goals El Waqaf reached a large amount of the 
total productive wealth in all Islamic societies and the its properties has 
been estimated by the major properties in the cities، the best agricultural 
lands، mosques، schools، hospitals، and orphanages. However، El Waqaf 
activity has witnessed remarkable atrophy، especially in modern times، 
and several problems have emerged around it that have limited its 
importance and effectiveness. Today، given the scarcity of resources and 
the growing social needs، El Waqaf institutions may be attractive 
solution to governments which facing current constraints on public 
spending. Thus، these institutions may contribute to achieving efficiency 
gains in funding some social infrastructure projects or providing services 
based on their projects، thus reducing the costs incurred by the state to 
provide these projects. Then this paper examines the problems of El 
Waqaf system in Egypt in an attempt to formulate policies to revive that 
institution and use it effectively and efficiently in financing the higher 
education and scientific research sectors. 

Keywords: Higher Education، Scientific research، government 
expenditures، El Waqaf. 
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جامعة ،  العام بكلیة التجارةاالقتصاد ، مدرسالسیدمحمد عثمان عبد الواحد . د  (*) 
 في والدكتوراة ٢٠١١ في الماجستیر في المالیة العامة درجتي حاصل على .االسكندریة

 ومحاضر سابق بكلیة االسكندریة، جامعة التجارة، من كلیة ٢٠١٦ فياالقتصاد العام 
لدیة مجموعة من .  المملكة المتحدةكامبریدج، روسكین، جامعة انجلیا والقانون،االعمال 

 یتخصص الباحث في مجاالت .الدولیةالمؤلفات في مجال التنمیة الصناعیة والتجارة 
 اقتصادیات الخدمات والمشروعات المالیة، السیاسات العامة، المالیة العام،االقتصاد 

المشروعات  :في ویھتم بمجاالت البحث اإلسالمي، االقتصاد الجمركیة، النظم العامة،
 ىوالخاص، ولد المشاركة بین القطاعین العام الخصخصة، الحرة،لمناطق  االصغیرة،

 ن االسكاالمال،العالقة بین الخصخصة وسوق  :مجاالتالباحث ابحاث اخرى في 
 الجمركي، الفساد الصناعیة، ةالتنافسی المتعثرة، الصناعات الحكومي، االجتماعي، الدعم

  .الخیريالوقف 
 .االسكندریةجامعة ،  العام بكلیة التجارةاالقتصاد ، مدرسدمحموعمرو فتیحة حنفي . د *)*(

 االقتصاد في والدكتوراة ٢٠١١ في الماجستیر في المالیة العامة درجتيحاصل على 
 ومحاضر سابق بكلیة االعمال االسكندریة، جامعة التجارة، من كلیة ٢٠١٦ فيالعام 

لدیة مجموعة من . متحدة المملكة الكامبریدج، روسكین، جامعة انجلیا والقانون،
 یتخصص الباحث في مجاالت .الدولیةالمؤلفات في مجال التنمیة الصناعیة والتجارة 

التجارة الدولیة، ویھتم بمجاالت البحث  المالیة، السیاسات العامة، المالیة العام،االقتصاد 
 السمكي السیاسات الصناعیة، الدعم الحكومي، اتفاقیات التجارة الدولیة، االقتصاد: في

اتفاقیة : والزراعي، التنمیة االقتصادیة، ولدى الباحث أبحاث اخرى في مجاالت
 المتعثرة،الصناعات  االجتماعي، الدعم الحكومي، االقتصاد السمكي، نالكومیسا، االسكا

.الخیري الوقف الجمركي، الفساد الصناعیة، ةالتنافسی 


