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 دمةــاظتق

حتقـــه لـــو عبـــادة مالتـــة  يوعتـــة يقـــوم اـــا الفـــرد مر ـــاة   يف اإلســـبلم الوقـــ  يعـــد ن ـــام 
رعتة ذات أثـــر وىـــو ةـــت ة  ـــ ، وســـد  امـــة غتتيعـــو الـــ   يعـــت   تـــوغايتـــان األمـــر مـــ  ا 

   مليوس. نيو  

لتلبتـة  امـات    إجيـاد مـوارد مالتـة ثابتـة وداييـة تحدد ال ايـة الريتيـتة مـ  الوقـ  يف   و 
ـــــة ـــــة واالقتةـــــادية والةـــــحتة واألمنت ـــــة وال  ايت ـــــة والذبوي ـــــة اجملتيـــــي الدينت وغريىـــــا مـــــ   ،والعليت

، بـ  األ ــراد المتياعتـةولتقويــة  ـبكة العبلقـات ااضتامـات الـت  فر ـاا التايعـات البشـرية، 
  .بتنام و رستخ قتم التضام  والتكا ل

للوقـــــ  و تفـــــة أن  وا يــــاقا  مـــــي ىـــــ ا اظتفاـــــوم يةـــــبهل للوقــــ  ىـــــد ان أساســـــتان أوعتيـــــا
امتياعتـــة قـــد  بـــدو  ـــرورية يف بعـــض اجملتيعـــات ويف بعـــض األ ـــوال وال ـــروف الـــت دتـــر اـــا 

بشــــر أ رعـــو  اـــو ي يـــ  ا تتامــــات  األمـــم.  تكـــون للوقـــ  الــــدور الكبـــري يف  نيتـــة اجملتيـــي
ويتعـــدل ذلـــه إف أىـــداف امتياعتـــة واســـعة وأغـــرا   رييـــة  ،الفئـــات الفقـــرية ودور العبـــادة 

  املة مثل دور العلم واظتةحات اليبتة وأةحاب اضتامات اطتاةة .

يتعلـــه باصتوانـــة اطتاةـــة باليبتعـــة البشـــرية،  اإلنيـــان يد عـــو إف  عـــل اطتـــري  وثانتايـــا مـــا
عديــدة ال  نفــه يف غتيلاــا عــ  مقاةــد الشــريعة اإلســبلمتة وغايا ــا، مناــا دوا ــي دينتــة دوا ــي 

 غريزية.وامتياعتة وعايلتة وواقعتة وأ رل 



 

 

الوق  اطتـري   اةـة مـ  أىـم الوسـايل الفاعلـة يف عـبلج الفقـر وو ه ى ا اظتفاوم يةبهل 
ـــا  و  ـــة  ـــرعاا اإلســـبلم ليـــد  امـــات اجملتيـــي ذا ت  نيتتـــو عـــ  هريـــه وقاـــره وىـــو ةـــت ة هوعت

 ماوده اليوعتة . 

عــــبلج نتناول جتربــــة األمانــــة العامــــة لؤلوقــــاف يف دولــــة الكويــــت يف ســــ ويف ىــــ ه الدراســــة
 التالتة: مشكلة الفقر م   بلل اظتبا ث

 الفقر. قراءة في مفهوماألول :  المبحث
 المبحث الثاني : مراجعة تاريخية لدور الوقف في عالج مشكلة الفقر.

 : تجربة األمانة العامة لألوقاف في عالج مشكلة الفقر. لثالمبحث الثا
 : التوصيات. المبحث الرابع

 :قراءة في مفهوم الفقراألول :  المبحث 

وميـاع    بلل العقود األ رية م  القرن اظتا     ـ  مفاـوم الفقـر بامتاـادات واسـعة 
و ؼتتلفـة ومتعـددة،  ــر اولـة  عريفـو،  ناولـت ىـ ه االمتاـادات مفاـوم الفقـر مـ  أومـكثـرية ح

 بات ى ا اظتفاوم م  أكثر اظتفاىتم الت هر ت عتا  عريفات.

للحةـول   تعرف الفقر بأنو   اضتالة االقتةـادية الـت يفتقـد  تاـا الفـرد إف الـد ل الكـايف
يُعـــد مــــ   علـــمل اظتيـــتويات الـــدنتا مـــ  الرعايـــة الةـــحتة وال ـــ ا  واظتلـــب  والتعلـــتم وكـــل مـــا

 ."رية لتأم  ميتول اليه يف اضتتاةاال تتامات الضرو 

ب تـاب  أوعدم القدرة علمل اضتفـا  علـمل اظتيـتول األدن مـ  اظتعتشـة،   بأنو  أيضا  يعرف 
   ويعـــرف الفقــــر أيضــــا  بأنــــو،  اضتـــد األدن مــــ  الــــد ل أو اظتـــوارد لتلبتــــة اضتامــــات األساســــتة

أو قــدرات  عتــو  ــرورية تيــم باضترمــان مــ  مــوارد  ول مــ  األو ــاع اظتعتشــتة ميــتول غــري مقبــ
غري القـادري  علـمل حتقتـه    وو ه ى ا اظتفاوم يةبهل الفقرا  ىم األ خاص ضتتاة بشرية كردية.

 .اظتعتشة اضتد األدن م  ميتول



 

 

اصتاــل   الفقــر مايوعــة مــ  اليــيات واطتةــايا الــت دتتــز الفقــرا  عــ  غــريىم، ويتةــ 
 ةــول الفــرد وعــدم  ،الرعايــة الةــحتة ع  ــو  ،والو ــاة اظتبكــرة ،بــ  األهفــال وســو  الت  يــة

 . شكل غتيوعة الييات األساستة لتعري  الفقر الةاضتة اظتتاه علمل

ذدل يف اجملتيعــات نتتاـة لضــع  و رامــي ميــرية التنيتـة  تتفشــمل البيالــة و ــالفقــر  وينشـأ
بــ  النــاس و اةــة الفئــات الــت لــت  لــدياا ســو  الت  يــة  ر فــي نيــة نتة و اســكإلاألو ــاع ا

 . ل يياىم يف  لبتة ا تتاما ا األساستةد

و ناولت العديد مـ  األدبتـات مفاـوم يـر بل بـالفقر ييـيمل   ـل الفقـر  أو   ـد الفقـر   
، وىــو خيتلــ  مــ  مــ  االســتابلك والــد ل يقــاس علتــو ميــتول معتشــة الفــردوىــو اضتــد األدن 

 .الوا د دا ل اجملتيي تل  م   ئة إف أ رلغتتيي آل ر، كيا خي

اضتـــد األدن مـــ  الـــد ل الـــبلزم لتلبتـــة النفقـــات الضـــرورية لل ـــ ا  بأنـــو  ـــد الفقـــر رف ويعـــ
أل ـراد األسـرة، ثتـث يعتـو ىـ ا اظتيـتول مـ  الـد ل أو اإلنفـاق ىـو اضتـد  والبنود غري ال  ايتة

 . الفقرا  وغري الفقرا الفاةل ب 

اظتعتشــة،  ظتيــتولويعتــو كــبل  مــ  د ــل األســرة ومتوســل نفقــات الفــرد مقتاســ  كــا ت  
التنيتــة يف  وىنــا يكيــ  الفــرق بــ  الفقــر وعــدم اظتيــاواة،  كيــا ذكــر البنــه الــدو  يف  قريــر

وىــم الفقــرا ،  ( أن الفقــر يعــو عــ  اظتيــتول اظتيلــه ظتعتشــة مــز  مــ  اليــكان0991العــا)  
  .بتنيا يعو عدم اظتياواة ع  اظتيتول النييب لليعتشة يف اجملتيي ككل

 أغلـــة األدبتـــات الـــت  ناولـــت  عريـــ   ـــد الفقـــر أنـــو مفاـــوم نيـــيب يـــر بل واظتبل ـــ  يف
األ ـراد الـ ي  ال  ىـمالفقـرا  يف بلـد مـا غتتيـي يةـبهل معدل  وزيي الد ل ب  اليـكان، ثتـث 

ىــو الــ   و ــه ىــ ا ويعتــو الفقــري األساســتة ،  ا تتامــا ميلــيب ميــتول الــد ل لــديام كا ــة 
 .اضتد األدن البلزم لتلبتة  اما و  يابل د لو أو ميتول إنفاقو ع 

 
 الدور التاريخي للوقف في رعاية الفقراء :المبحث  الثاني : 



 

 

و ـاركت بنةـتة ، ملحو ـا  العةور اإلسبلمتة، منّوا  و نّوعا  ؼتتل  األوقاف عو   ادت
وا ــــر يف بنـــــا  اضــــة األمـــــة اإلســــبلمتة يف ؼتتلـــــ  اجملــــاالت، و)  قتةـــــر رعايــــة الوقـــــ  علـــــمل 

را  التقلتديــة كرعايــة دور العبــادة مــ  ميــامد وزوايــا و يــبتل اظتتــاه، بــل  لــت األوقــاف األغــ
 أيضا  أغرا ا   نيوية ميتحدثة اقتضتاا  رورات االىتيام بأ وال األ راد و لبتة ا تتاما م .  

قامــــت مامعــــات معرو ــــة عريقــــة مناــــا وأ أنشــــأت األوقــــاف اظتــــدارس فــــ  غتــــال التعلــــتم، 
العديــد مـ  اظتكتبـات العليتــة   ضـبل  عـ  . ومامعـة األزىـر يف القــاىرة يف  ــاس مامعـة القـروي 

 .0 العامة الت كان حيو  البعض مناا مئات اآلالف م  اجمللدات العليتة

،وؼتتوات وجتاتزا ـــــا اظتيتشـــــفتاتويف غتـــــال الرعايـــــة الةـــــحتة: قـــــدمت األوقـــــاف مبـــــا  
كلتــات اليــة ورعــت دراســات الةــتدلة   ، وأنشــأتروا ــة األهبــا  كفلــت بــد ي العقــاقري، و 
 .   والكتيتا 

 دور الوقف في حماية المجتمع ورعاية الفقراء: .1
الـت ختةةـت يف غتـال  يف ؼتتل  عةور الدولة اإلسبلمتة مت إنشـا  الكثـري مـ  األوقـاف

الفئـــات الضـــعتفة يف اجملتيـــي،  ـــر أن رعايـــة الفقـــرا   كـــاد  زتايـــة األ ـــراد واجملتيعـــات، ورعايـــة
، و نوعــت اظتيــاعدات مــا بــ  ميــاعدات األوقــافالقاســم اظتشــذك يف أغلــة  اــ   كــون 
 . عتنتة و  نقدية

الو الـت اىـتم الواقفـون بالةـرف علتاـا مـ  ريـي أوقـا ام كيـوة العرايـا واظتقلـ   وموه وم 
ديــ  اظتــدين ،  األهفــال عنــد  قــد أماــا م وو ــا  وإر ــاعالضــعفا ، والعــامزي   عــورات وســذ

يـــاون  اظتعيـــري  و ـــه أســـرل اظتيـــلي  العـــامزي  وجتاتـــز مـــ  ) يـــ د اضتـــ  مـــ  اظت و كـــاك
تـــزوي  و ةةـــت أوقـــاف أ ـــرل ل .2لقضـــا   ر ـــو، ومـــداواة اظتر ـــمل غـــري اظتقتـــدري   الفقـــرا 
رعايـة كيـا  لـت األوقـاف أيضـا  اللـوا  ال قـدرة ألىلـتا  علـمل جتاتـزى  .  ، الفقـرياتالفتتات 
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أزواماــ ، ةــتانة عتــ   إفيتــزوم  أو يــرمع    ــر   أزواماــ النيــا  الــبل  هلقــ  أو ىاــرى
  رل لرعاية ال ربا  وأبنا  اليبتل.وأوقفا  أ وللياتيي، 

  : األيتامفي رعاية  دور الوقف .2
مكتـــة اليـــبتل  اـــامن م .اظتخةةـــة لرعايـــة األيتـــاكثـــرت يف التـــاريخ اإلســـبلم  األوقـــاف 

وقــرر ظتــ   تــو مــ  أيتــام اظتيــلي  اطتبــز يف   اليــليان ال ــاىر بتــوس دــوار مدرســتو أنشــأهالــ   
 . الكيوة يف الشتا  والةت  فيوم، باإل ا ة إ كل
مــا  ولعــلاأليتــام ور ــة لكــل هفــل كيــوة،  لتعلــتممكتبــا   نقــبلوو كــ له أنشــأ اليــليان   
أنشـأىا  الـتيف اظتدينة اظتنورة  عـد مـ  األوقـاف   التااإل ارة إلتو أن دار األيتام القايية  حتي 

 .3أليتام اظتدينة اظتنورة . عاما ااج القارة اعتندية قبل قرابة سبع  
الـدي  األيـوأ أنـو أمـر بعيـارة  ةـبلحنقـل يف مـرثر  األوقـاف لرعايـة األيتـام مـا أ ـار وم 

ـــاب ا  عـــز ومـــل يعليـــون  ـــا مكا ـــة ألزماـــا معليـــ  لكت ـــام  اةـــة وجيـــر   أبن الفقـــرا  واأليت
. مـــأكلام وكيـــو م وأدوات دراســـتام  الكاملـــةيقةـــد باصترايـــة و ، علـــتام اصترايـــة الكا تـــة عتـــم

 .تان األهفال التتامملطت وكانت ىناك أوقاف أ رل  ةةت 

 دور الوقف في الرعاية الصحية : .3
وأنشـــأت كـــ له العديـــد مـــ  األوقـــاف ب ـــر   قـــدا الرعايـــة الةـــحتة لؤل ـــراد، و يـــابه  

كيــا أوقفــوا ،  بالبتيارســتاناتت  يــيمل بإنشــا  اظتيتشــفتات الــت كانــ اظتيــلي اظتتيــوري  مــ  
 وةناعات الدوا  .والتيريض والةتدلة والعلوم  تةا  اليباظت  يويرعلمل  الواسعةالوقوف 

عاـــد اظتيالتـــه مةـــر  بـــ  دـــبل   لـــه النيـــاذج اظتشـــر ة  إفالـــت  رمـــي  التارخيتـــة والوثتقـــة
ىــ ا البتيارســتان  نشــ أ تقــول ىــ ه الوثتقــة وىــ  ثاــة ميتشــفمل قــبلوون:  اظتيــلي ألوقــاف 
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ــــام  بدمشــــه  مر ــــملظتــــداواة  ــــا  والفقــــرا  احت  وب ــــداداظتيــــلي  الرمــــال والنيــــا  مــــ  األغنت
 .أمرا اموالقاىرة وقرهبة علمل ا تبلف أمناسام و باي  

و لــت األوقــاف كــ له أغرا ــا   اةــة بتيويــل أثــاث إد ــال اليــكر يف الــدوا ،  قـــد 
مـ  ابـ  را ـد وابــ  اليـرا تة اطتاةـة بإد ـال اليــكر يف مولـت األوقـاف اإلسـبلمتة أثـاث كــل 

ألوقـــاف مولـــت أيضـــا  العديـــد مــــ  ا. واصتـــدير بالــــ كر أن 4األدويـــة  ـــر ييتيـــت اا اظتر ـــمل 
اظت لفات اليبتة ككتاب الكلتات يف الية الب  ر د وال    رمم وأةـبهل  تيـا بعـد الكتـاب 

 اليــة للــراز ، وكتــاب القــانون األساســ  لتــدري  اليــة يف أوروبــا وكــ له كتــاب اضتــاو  يف
 031البــ  ســتنا، وكتــاب  ــ كرة الكيــالت  لعلــ  بــ  عتيــمل هبتــة العتــون الــ   وةــ   تــو 

 مر ا  م  أمرا  العتون .
وم  روايي األوقاف يف غتال الرعاية الةحتة ذله الوق  الـ    ةـا لـد ي أمـور ظتـ  

ــــو   إلــــتام ياييــــون يف  ذان اظتر ــــمل بقــــرب الشــــفا  ب يــــاهة اظتــــر  وســــاولة ببكليــــات  
.  تث يتم  و ت   خة  ديران كل يوم علمل اظتر ـمل يف اظتيتشـفتات ويعيـدان إف عبلمو

اضتديث بةوت  ا ت  تيا بتنايـا عـ  حتيـ  ةـحة اظتـريض ظتيـاعد و علـمل الشـفا  إن كـان 
 5مثل ى ا اضتديث مفتدا  ضتالتو .

 دور الوقف في الرعاية التعليمية : .4
بــريا  يف الناــو  بــالتعلتم، وإنشــا  و يــوير مرا قــو، ورعايــة هلبتــو مارســت األوقــاف دورا  ك

و و ري كا ة اظتقومات الـت  كفـل عتـم اضتتـاة الكرديـة هـوال  ـذات  لقـتام العلـوم، و ـ  ر كتـة 
التاريخ بالكثري م  الشواىد الت  كش  ع  الدور الكبري ال   مارستو م سيـات الوقـ  يف 

لتشـــيل ، بــل امتــدت  العلــوم الدينتــة علــمل  علــتم النــاس الوقــ و)  قتةــر رعايــة  .ىــ ا اجملــال
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و)  قتةـر علـمل هبقـة  علتم الية والةـتدلة واإلدارة وختـري  اظتـ ىل  للعيـل بـدواوي  اضتكـم، 
 ت الرعاية التعلتيتة كا ة  ئات اجملتيي و رايحو  ر العبتد واصتوار  .معتنة بل  ل

لشـرا  لم الكثري م  األوقاف الت كانت ؼتةةـة وكان ؽتا ي كر يف غتال رعاية الوق  للع
بعننن  ويمكننني ايجننناز  جتاتـــزىم بـــاألقبلم واظتـــداد ومـــا  ـــابو مـــ  ورق وػتـــابر.و ألـــواح لليلبـــة، 
   في النقاط التالية: لمشكلة الفقر نظام الوقفمظاهر عالج 

وذلـــه بتـــو ري اضتامـــات  تنننوفير الرعاينننة ايجتماعينننة للفقنننراء والمسنننا يي  األول:المظهنننر 
  :ميك و ملب  عم و األساستة م  مي

   األ ران لتخبز  تاا الفقرا  . إقامةوق 
 مناا اظتارة و بلب اظتتاه. ير و األسبلة الت  إقامة 
  الفقرا .جتاتز مو مل 
  واليحور للفقرا  يف رمضان . اإل يار تئة موايد 
 وق  إلعانة العيتان واظتقعدي  وذول العاىات واألمرا  اظتزمنة 
 دا   ريضة اضت  لل ي  ال ييتيتعون إلتو سبتبل .وق  علمل أ 
  را ىا.ال ىبتة وأدوات الزينة للعروس الفقرية الت ال  يتيتي  اضتل وق  جتاتز  
 . وق   زوي  احتام  واحتامات 

 توفير الرعاية الصحية للفقراء والمسا يي  الثاني:المظهر 
 كفــل كــل أومــو الرعايــة للفقــرا  وذلــه مــ   ــبلل إنشــا  البتيارســتانات اليبتــة والــت 
علــمل  يــوير علــوم اليــة  واإلنفــاقواظتيــاك  ،  قــد أعــان  الوقــ  علــمل إنشــا  اظتراكــز اليبتــة 

 والةتدلة ، وقد  لت اضتتوانات  إ ا ة إف اإلنيان . وم   واىد ذله :
 ىـ . 682وق  البتيارستان اظتنةور      أ(
 .وق  ميتشفمل قبلوون  ب(
 6.يليان مراد الثالث علمل ميتشفمل لعبلج اظتر مل وق  والدة ال د(  

                                                 



 

 

 الثقافية للفقراء التعليمية و توفير الرعاية  الثالث:المظهر 
 لة ارىم لتحفت ام القر ن وػتو أمتتام وذله يف اظتدن والقرل. * المكاتب : 

لتعلــتيام و ــأىتلام ظتيارســة أدوارىــم العليتــة يف اجملتيــي ولــ له  قــد  ــرج مــ   المنندارس:* 
   اإلسبلم .توت الفقرا  عليا  يف كل الفنون وأةبحوا م  قادة ورواد الفكر ب
وذلـــه طتدمـــة مـــ  ) ييـــتيي مـــنام  ـــرا  الكتـــة أو نيـــخاا  قـــد  والكتنننب:* المكتبنننات 

 و رت لو اظتكتبة اظتيالعة غتانا  بأن أوقفت الكتة عت ا ال ر . 
 شكلة الفقر.: تجربة األمانة العامة لألوقاف في عالج م المحور الثالث

 لمحة موجزة عي األمانة العامة لألوقاف : -أ

 257مومـــــة اظترســـــوم األمـــــري  رقـــــم  دولـــــة الكويـــــت أنشـــــئت األمانـــــة العامـــــة لؤلوقـــــاف
 .م0993نو يو  03اظتوا ه  ـى 0404رتاد  األول  29والةادر يف 

الـــو ختـــتا األمانـــة بالـــدعوة للوقـــ  والقتـــام بكـــل مـــا يتعلـــه بشـــ ونو مـــا يف ذلـــه إدارة أمو 
واستثيارىا وةرف ريعاا يف  دود  ـرو  الواقـ  ومـا حيقـه اظتقاةـد الشـرعتة للوقـ  و نيتـة 

 .اجملتيي  ضاريا وامتياعتا لتخفت  العة  ع  احتام  يف اجملتيي
 ضــم األمانــة يف ىتكلاــا التن تيــ  ثــبلث قياعــات عيــل ريتيــتة وىــ : قيــاع اظتةــارف 

  و ــه األغــرا  واظتقاةــد احــددة للوقــ  ومــا يتفــه الوقفتــة الــ   خيــتا بإنفــاق الريــي الــوقف
بتثيــري ؽتتلكــات  ىــ ا القيــاع قيــاع  نيتــة اظتــوارد واالســتثيار وخيــتاو والضــوابل الشــرعتة لــو، 

الوق ، و نيتة أموالو وحتقته أعلمل عايد استثيار  ؽتك  يف  دود الضوابل والقواعد اظتن يـة 
دارة واطتـــــدمات اظتيـــــاندة  بتـــــو ري الـــــدعم   اإل وىـــــو قيـــــاع لـــــ له، وخيـــــتا القيـــــاع األ ـــــري

 واإلسناد اظتا  واإلدار  والفـ  لكا ـة القياعـات والو ـدات التابعـة لؤلمانـة العامـة لؤلوقـاف .
 عزيـز ميـرية التنيتـة يف ــ ال يتيـي اجملـال لـ كرىا ـ     لؤلمانـة العامـة لؤلوقـاف إسـاامات كبـريةو 

   اظتب ولة يف ى ا الةدد .متة والتيوعتة اظت سيات اضتكو ، ودعم ماود يف دولة الكويت

 مشكالت الفقر:لوحدات العاملة في األمانة العامة لألوقاف في مجال معالجة ا -ب



 

 

دورىـــا يف معاصتـــة مشـــكبلت الفقـــر عـــو ثـــبلث و ـــدات األمانـــة العامـــة لؤلوقـــاف دتـــارس 
 عيل أساستة وى  :

تــــة لليحتــــام  مــــ  وختــــتا بتقــــدا اظتيــــاعدات اظتال ادارة ذريننننة وأقنننناري الننننواقفيي: .0
أقــارب وذو  الــواقف  وميــاعد م يف  لبتــة ا تتامــا م اظتعتشــتة، و عيــل علــمل  نفتــ  
العديـــد مــــ  اظتةـــارف الوقفتــــة التقلتديـــة كيةــــرف اإلهعـــام، والعشــــتات واأل ــــا  ، 
و يــبتل اظتتــاه، وإ يــار الةــايم، ومةــرف الكيــوة، وغريىــا، ورتتعاــا مةــارف  رييــة 

اا الكثري مـ  األسـر مـ  نات الضعتفة يف اجملتيي، و يتفتد م ةة يف غتال زتاية الفئ
 .دا ل و ارج الكويت وغريىم الكويتت 



 

 

وختتا بيرح مشروعات  نيوية يف ةتغ إسـبلمتة  يـام يف  ادارة الصناديق الوقفية: .2
  الــ   " منني  سننب ينندي  نيتــة اجملتيــي والناــو  بالفئــات الضــعتفة  تــو، كيشــروع 

  نيـ ب تة إكياام ما  يدويـة وأسر اظتياون    واألراملييتادف  ئات اظتيلقات 
 اعتيادى  علمل أنفيا .

وختتا بإقامـة ودتويـل مشـروعات  قـوم علـمل  نفتـ ىا األمانـة   ادارة المشاريع الوقفية: .3
يحتـام  غـري ال   خيتا بيداد الرسـوم الدراسـتة لل "رعاية طالب العلم كيشروع 

ات الـــت  قـــوم علـــمل  نفتـــ ىا بعـــض اصتاـــات ، ودعـــم اظتشـــروعالقـــادري  علـــمل ســـدادىا
ــــة ــــة   الرشتت ــــة اظتر ــــمل، ودعــــم ماــــود واألىلت كــــدعم مشــــروعات وبــــرام  ةــــندوق إعان

 قـــــدا الـــــدعم لقياعـــــات  ةــــندوق التكا ـــــل لرعايـــــة اليــــانا  وغريىـــــا، ويـــــتم كــــ له
التعلــــتم، والةــــحة، ولقيــــاع العيــــل الــــدي ، وللكثــــري مــــ  اظت سيــــات الرشتتــــة واطترييــــة 

 غتال  نيتة اجملتيي.العاملة يف 

ـــة داييـــة  ـــة العامـــة لؤلوقـــاف بتشـــكتل صتن  ،ظتةـــارف الوقفتـــةلتنيـــتة اكيـــا قامـــت األمان
ظتةــارف الــت  تضــيناا لكــل مةــرف مــ  ااظتئويــة  ةاللانــة بتحديــد وو ــي النيــبىــ ه ختــتا 

 ،بةــرف ريــي األوقــاف قــوم الــت  الو ــدات اإلداريــةميــاعدة  وذلــه اــدف ،اضتاــ  الوقفتــة
 علـمل حنـو دقتـه يتوا ـه مـيا لكـل مةـرف للفئـات اظتيـتفتدة منـو تـو الريـي اظتخةـتوموذله ل

 ومي اظتقاةد الشرعتة للوق . ىا باضتا  الوقفتةمقاةد و رو  الواقف  الت بتنو 

 آليات األمانة في مجال معالجة مشكالت الفقر : -ج

ػتــوري   عــور يف معاصتــة مشــكبلت الفقــاألمانــة العامــة لؤلوقــاف  قــوم اآللتــة الــت  تبعاــا 
والــت  تضــيناا  تنفتــ  اظتةــارف الوقفتــة اظتوماــة لفئــات الفقــرا ،باحــور األول  خيــتاريتيــت  

ختــتا أنشــيتاا اظتشــاريي النوعتــة الــت إقامــة غتيوعــة مــ  احــور الثــا  باضتاـ  الوقفتــة، ويتعلــه 
  اظتشار إلتاا:  عر ا  مومزا  لآللتات  تيا يل نقدم برعاية الفئات الفقرية يف اجملتيي. و 



 

 

 أوًي : المصارف الخيرية الموجهة لفئات الفقراء:

بعــد قــرا ة متأنتــة للحاــ  الوقفتــة الــت ىــ  يف  ــوزة األمانــة العامــة لؤلوقــاف ومــا  ضــينتو مــ  
معلومـة  وقفتـة رو  للواقف  ،  قد مت  قيتم الريي اظتا  اظتتحةـل لـدل األمانـة إف مةـارف 

وقد ما ت  له اظتةارف معوة ع   امات اجملتيي علـمل حنـو دقتـه ، بنا  علمل  له القرا ة 
،  يناا ما خيتا برعايـة اظتيـامد ومناـا مـا خيـتا برعايـة كتـاب ا  و ف ـو ومناـا مـا خيـتا 

تا برعايــة الفقــرا  واحتــام  بالرعايــة الةــحتة ومناــا مــا خيــتا بــالعلم والتعلــتم ومناــا مــا خيــ
  رل.ري ذله م  اظتةارف الوقفتة األوغ

 قـــوم بـــو األمانـــة العامـــة لؤلوقـــاف  ـــي  اجملاـــود العـــام  ويف ىـــ ه الورقـــة سنشـــري إف بعـــض مـــا
  سية وقفتة.يكا تةاةا ا  يف إهار  الفقر،للدولة يف مواماة مشكلة 

 : ( لجنة الوفاء) الواقفيي  وأقاريلذرية المساعدات النقدية      

يــد  امــات اجملتيــي اظتختلفــة ســوا   ف لاألوقــا أنشــئواواألمــداد الــ ي  بــرا  وو ــا  لآلبــا  
العلـم وغـريىم،  لـه األوقـاف اعدة الفقرا  م  هلبة يكان ذله لبنا  اظتيامد وةتانتاا أو ظت

مـا تو  قد  ـكلت األمانـة العامـة لؤلوقـاف لأ حت التوم اظتر كز األول لعيل األمانة، وعالت 
أقــــارب   صتنــــة الو ــــا  ( لتقــــدا اظتيــــاعدات النقديــــة والعتنتــــة لليحتــــام  مــــ  ذريــــة و عــــرف بـــــ
الةــرف واإلنفــاق علــمل ذريتــو ، وذلــه يف ب، ب ــض الن ــر عــ  عــدم ا ــذا  الواقــ   الــواقف 

األوقــــاف اطترييــــة الــــت ال يشــــذ   تاــــا الواقــــ  الةــــرف علــــمل غــــر  ػتــــدد ،  تاعــــل حتديــــد 
 مانة العامة لؤلوقاف. وىو األ ،اظتةروف علتو للنا ر

إرتـا  اظتبـالغ  م بلـغ2116و ـر سـنة  0999و بلل الينوات الثيانتة األ رية م  سنة 
 .( د.ك 2.185.455الت ةر ت كيياعدات ل رية وأقارب الواقف   

ويبــــ  اصتــــدول التــــا   وزيــــي اظتبــــالغ الــــت ةــــر ت ل ريــــة وأقــــارب الــــواقف  وعــــدد األ ــــراد 
 :بالدينار الكويت نواتاظتيتفتدي  ثية الي

 
 



 

 

 السنة      
 اجمالي المبلغ  2226 2225 2224 2223 2222 2221 2222 1999 الفئة

 322.222 322.222 314774 317781 285947 282255 265167 216811 المبالغ المصروفة
2.185.455 

 276 292 312 314 268 217 176 215 عدد األفراد د.ك
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  اإلطعام:مصرف  .1
 سـوا  كـانوا حتام اواأل راد  اظتتعففة واحتامة رلؤلسال  ايتة  وادى ا اظتةرف  قدا اظتتوف يو 

لعـام و قـدم اظتـواد هـوال ا .م  ذرية وأقارب الواقف ، أو مـ  ؼتتلـ  الفئـات الفقـرية يف اجملتيـي 
وعلــمل رأس  لــه اصتاــات بتــت  بالتنيــته مــي اصتاــات اطترييــة ارماــا و دا ــل دولــة الكويــت 

مــ   ــبلل ن ــام البياقــات التيوينتــة، الــ   مــ   بللــو  يــتيتي األســر احتامــة ، وذلــه الزكــاة
   .حتتامااالتزود باظتواد ال  ايتة الت 
 البطاقات التموينية:

عتيـاد ن ـام امت  قـد ، ةـرف اإلهعـام ظتا  اطتـاص مإمرا ات ةرف الريي ا يوير  يف سيبتل
دراســة اضتالــة االمتياعتــة  يــتم مومــة ىــ ا الن ــام،  (البياقــة التيوينتــة عر ــت باســم ، إدار 

لؤلســـــرة احتامـــــة وعلـــــمل إثـــــر ذلـــــه خيةـــــا عتـــــا قتيـــــة مالتـــــة علـــــمل بياقـــــة مت إعـــــدادىا عتـــــ ا 
تاماـا مـ  أ ـد األسـواق اظتركزيـة الـت حتاظتـواد ال  ايتـة  ال ر ، تيك  األسرة  بلعتـا مـ   ـرا 



 

 

وقـــد مت  يبتـــه ىــــ ا ميـــبقا بنـــا  علـــمل ا فاقــــات ثنايتـــة بـــ  األمانـــة و لــــه األســـواق ، احـــددة
   األسواق اظتركزيـة كااة ؼتتةة يف دراسة اضتاالت و األسلوب بتعاون مشذك ب  بتت الزكاة  

 اصتيعتات التعاونتة ( كااات موردة لليواد ال  ايتة .

 :بالدينار الكويتب  اصتدول التا   وزيي مةرف اإلهعام ثية الينوات وي
 

 الجملة 2226 2225 2224 2223 2222 2221 2222  المصرف

 5.199.028 939.391 911.111 895.211 0.421.590 0,625,839 73991 95111 مصرف اإلطعام 

 ويب  الشكل التا   وزيي مةرف اإلهعام ثية الينوات :
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 : وويئم اإلفطار النوافل والعشياتاألضاحي و مصرف  .2

، اسـتاابة علـمل الفقـرا ا اـعذبهل  اة أو أكثر يف وقت األ حتة و وزي باأل ا  يقةد و 
النوا ــل مــا  عــارف علتــو أىــل و قف  الــت  ــددوىا يف  اااــم الوقفتــة، الشــرو  ومقاةــد الــو 

العا ـر مـ  لتلـة ، كمـ  كـل سـنةف الفقرا  واصتريان يف أ ار ػتددة الكويت م   قدا اليعام إ
لتلــة األول   اظتولــد النبــو  الشــري  ( ، و لتلــة الثــا  عشــرة مــ  ربتــي ، و ػتــرم   يــوم عا ــورا  (



 

 

كــل لتلــة رتعــة لتلــة النةــ  مــ   ــعبان، و و ا  واظتعــراج (، اإلســر  اليــابي والعشــري  مــ  رمــة  
    تيك  إقامتاا هوال العام.  الومبات ال  ايتة اللتلتة(عشتاتأما ال م  لتا   ار رمضان .

 
بالـــدينار النوا ـــل والعشـــتات ثيـــة اليـــنوات  األ ـــا   ويبـــ  اصتـــدول التـــا   وزيـــي مةـــرف

 :الكويت

 2226 2225 2224 2223 2222 2221 2222 المصرف

 82511 65511 645591 031481 095775 020045   88988 النوا ل والعشتاتو األ ا   

 

 

 

 ويب  الشكل التا   وزيي مةرف األ ا   النوا ل والعشتات ثية الينوات:
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 :الصدقاتمصرف  .3



 

 

ريـــي األوقـــاف  والفقـــرا  مـــ  يقةـــد اـــ ا اظتةـــرف اظتبـــالغ اظتالتـــة الـــت  ةـــرف لليحتـــام 
 اظتخةةة عت ا ال ر .

 :بالدينار الكويت ثية الينواتةدقات وذله ويب  اصتدول التا   وزيي مةرف ال 

 الجملة م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 المصرف

   475.556   53.641    96.906 75.111 051.111  011.111 الصدقات

 ويب  الشكل التا   وزيي مةرف الةدقات ثية الينوات:
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 :تسبيل المياهمصرف  .4

للفقـــرا   غتانـــا   تـــو ري اظتتـــاه الةـــاضتة لبلســـتخدام اآلدمـــ باظتةـــرف  اوخيـــتا ىـــ 
وقــد بــدأت األمانــة العامــة لؤلوقــاف يف واحتــام  وؼتتلــ  الفئــات الضــعتفة يف اجملتيــي، 

م، وبلـــغ 2114 نفتــ  ىــ ا اظتةــرف بالتعــاون مــي بتــت الزكــاة بدولــة الكويــت منــ  العــام 
م 2116م و ــر عــام 2114لفــذة مــ  عــام إرتــا  اظتنةــرف علــمل  يــبتل اظتتــاه  ــبلل ا

، مايــة وثبلثــة  الف وذتامنايــة وثبلثــة ألــ  دينــار كــويتد.ك ( 123.823)مبلــغ وقــدره 
 تــــث يقــــوم بتــــت الزكــــاة بيــــق  اظتــــا  مــــ   ــــبلل بــــرادات مــــا  يــــتم  وزيعاــــا يف اظتنــــاهه 

 اظتختلفة، وباأل ا يف اظتناهه الت يزد م  تاا العيال.



 

 

 :بالدينار الكويت ثية الينوات وزيي مةرف  يبتل اظتتاه ويب  اصتدول التا  

 الجملة م2226 م2225 م2224 المصرف

يسنننننننننننننننننننننننننبيل 
 المياه

45.511 37.483   21.771 013.813   

 ويب  الشكل التا   وزيي مةرف  يبتل اظتتاه ثية الينوات:
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 :الكسوةمصرف  .5

، ويــتم نقــدا عتنــا  أووالفقــرا  اظتبلبــ  اظتناســبة لليحتــام   ىــ ا اظتةــرف  ــو رييتـوف 
ورتعتـات النفـي واعتبلل األزتر الكـويت  نفت ه بالتعاون مي اصتاات اظتختةة كبتت الزكاة 

 .ما يلزماا م  مبلب العام ذات القدرة علمل دراسة اضتاالت و قدير ا تتاج كل  الة 
 :بالدينار الكويت ثية الينوات ويب  اصتدول التا   وزيي مةرف الكيوة  

 الجملة 2226 2225 م2224 م2223 م2222 المصرف

   061.249    3.771   6.819    29811   74911   44971    الكسوة

 

 ويب  الشكل التا   وزيي مةرف الكيوة ثية الينوات:
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 لفقراء:الموجهة لفئات ا المشاريع النوعية  :ثانياً 

 باإل ــا ة إف اظتةــارف اطترييــة ســابقة الــ كر،  قــد أقامــت األمانــة العامــة لؤلوقــاف 
عــددا  مــ  اظتشــاريي اطترييــة الــت  يــتادف الفئــات الفقــرية يف اجملتيــي وذلــه اــدف  نويــي 
قنوات الةـرف للوةـول إف أكـو عـدد مـ  أ ـراد الشـرحية اظتيـتاد ة، وىـ ه اظتشـاريي ىـ  

: 

 : (يدي مي  سب)مشروع  .1

تياعتـــة والعيــــل مـــي وزارة الشــــئون االمأســـ  بالتعــــاون ىـــو مشــــروع أســـر  مشــــذك 
 وغــري اظتتزومــات ؽتــ  الاألرامــل واظتيلقــات وأســر اظتيــاون   ئــات ياــدف إف إكيــاب 
ة البلزمـــة للعيـــل يف اظتتـــادي  اظتختلفـــة مثـــل: نتـــار تـــة واظت، اظتاـــارات اضتديلكـــ  د ـــبل  مالتـــا  

وبعــــض اظتاــــ  اضتر تــــة ر ارية والتةــــوير الفو ــــوغرايف والةــــحا ة، اطتتاهــــة والياــــ  واليــــك
وغــري ذلــه ؽتــا حتتامــو  لــه الفئــات عونــا  عتــا علــمل متيلبــات  كالرســم والتشــكتل  األ ــرل
 .م  مواد عتنتة وغ ايتة مي اليع  لفتهل أسواق م قتة لبتي ما ديك  إنتامواضتتاة 

مــ   الــة األ ــ  إف  الــة نقــل الشــرحية اظتيــتاد ة  لليشــروع ىــو  اعتــدف األساســ
لتةــبهل عناةــر  اعلــة يف  ســالفة الــ كر العيــا  مــ   ــبلل التــدرية علــمل ؼتتلــ  األعيــال

     .اجملتيي



 

 

 مشروع رعاية طالب العلم :  .2

سـداد  مـ  غـري الكـويتت  العـامزي  عـ الرعاية اظتالتة لليلبة احتـام   وخيتا بتقدا
م  رتعتـات النفـي العـام يف إدارة مشـذكة  ، ويياىم يف ى ا اظتشروع عددالرسوم الدراستة

ليلبــة مــ  ذو  الــد ول اظتتدنتــة يف متابعــة حتةــتلام العليــ   ــدف إف إعيــا  الفرةــة ل
   أسوة بأقراام اظتقتدري .

 اآللية المستحدثة لتكويي أوقاف على المشروع :
 بــاع بإ ظتشــروع رعايــة هالــة العلــمدتكنــت األمانــة العامــة لؤلوقــاف مــ   كــوي  وقفتــة 

اـــات اطترييـــة اظتشــــاركة  لتـــة مبتكـــرة صتلـــة األوقـــاف علـــمل أغرا ــــو مـــ   ـــبلل  ـــث اصت
يــتم  ــأكثر  الف دينــار كــويت  01.111  عــادلد ــي مبــالغ نقديــة ســنوية باظتشــروع علــمل 

يف يـتم اسـتثيارىا وةـرف ريعاـا علـمل اليلبـة احتـام  و ا تيااا كوقفتـة لةـاحل اظتشـروع 
لااـة اظتالتـة لشـاركة اظتقـداره  ـع  بالتوع اظتـا  مامة لؤلوقاف  قوم األمانة العمقابل أن 

 .ك لهةر اا علمل اليلبة احتام   بوقفتة اظتشروع وذله ل
 وقد  ققت ى ه التاربة عدد م  ال ايات أمهاا:

إ تــــا  ســــنة الوقــــ  وذلــــه بتشــــاتي قيــــاع النفــــي العــــام علــــمل  كــــوي  أوقــــاف ذات  -0
 أغرا   نيوية.

ي ما  ميتير ودايم لشرايهل ػتددة، ويف مثالنا سـال  الـ كر،  كوي  أوقاف ذات ري -2
 الشرحية اظتيتاد ة ىم هلبة العلم غري القادري  علمل حتيل اظتةاري  الدراستة. ن كو 

 عيـــتم الفايـــدة ألكـــو عـــدد مـــ  الشـــرحية اظتيـــتاد ة بعـــد زيـــادة  اـــم اظتخةةـــات  -3
ؤلوقــاف، مضــا ا إلتـو الريــي اظتــا  اظتالتـة عتــا مـ   ــبلل التــوع الـ    قدمــو األمانــة العامـة ل

 الينو  لؤلوقاف الت مت ختةتةاا لرعاية هلبة العلم احتام .

م أنفـه اظتشـروع مبلـغ وقـدره 2116م إف سـنة 0997و بلل الفذة اظتيتدة مـ  سـنة 
د.ك ميــــاعدات لليـــــبلب غـــــري الكــــويتت  باعتبـــــار أن التعلـــــتم يف دولـــــة  0.903.911

 . الكويت غتا  للكويتت 



 

 

 

ويبـــ  اصتـــدول التـــا  إرتـــا  اظتبـــالغ اظتالتـــة الـــت ةـــر ت علـــمل أنشـــية مشـــروع رعايـــة 
 م :2116م إف سنة 0997هالة العلم  بلل الفذة م  سنة 

 

 إرتا  اظتبالغ الينة

1997 92.829 

1998 125.722 

1999 251.336 

2222 432.927 

2221 323.565 

2222 623.676 

2225 54.341 

2226 51.524 

 1.913.922 اإلجمالي

 
 

 ي وأسرهم  : رعاية المسجوني .3

 قــدم األمانــة العامــة لؤلوقــاف بالتعــاون مــي ةــندوق التكا ــل لرعايــة اليــانا  الكثــري 
مـــ  ةـــور الرعايـــة للييـــاون  وأســـرىم ،  تـــث يعـــد ةـــندوق التكا ـــل لرعايـــة اليـــانا  

الــ ي   يــتع  اــم األمانــة  التــابي صتيعتــة اإلةــبلح االمتيــاع  أ ــد الــوكبل  األساســت 
العامــــة لؤلوقــــاف للةــــرف مــــ  ريــــي األوقــــاف علــــمل اليــــانا  وأســــرىم، يف ســــبتل  عزيــــز 

 دتاسه اجملتيي و و ري اضتياية أل راده .



 

 

م 2115إف ســـنة  2113وقـــدمت األمانـــة العامـــة لؤلوقـــاف  ـــبلل الفـــذة اظتيتـــدة مـــ  ســـنة  
اعدة يف اإل ــــراج عـــــ  اليـــــانا  قرابــــة مـــــايت  وستيــــون ألـــــ  دينــــار كـــــويت  ةةــــت للييـــــ

ال ــــارم ، ويف عــــبلج التــــايب  مــــنام مــــ  اظتخــــدرات، ويف إ يــــار الةــــايم مــــ  اظتيــــاون  ، 
وغريىـا مـ  ةـور الرعايـة لتلـه الفئـة الـت  قـدت مشروع  ر ـة رمضـان لئل ـراج عـ  اليـانا  و 

  ريتاا وألسرىم ال ي   قدوا العايل

 رعاية المرضى مي الفقراء   :  .4

  مانــة العامــة لؤلوقــاف رعايــة ةــحتة للير ــمل وأســرىم مــ  الفقــرا  وػتــدود قــدم األ
التــابي صتيعتــة الناــاة  الــد ل مــ   ــبلل  لتــة التعــاون القاييــة مــي ةــندوق إعانــة اظتر ــمل

الــــ   يقـــوم بــــدور ىــــام يف  لبتـــة  امــــات ىـــ ه الفئــــة مــــ  ؼتتلـــ  ةــــور الرعايــــة  اطترييـــة
يـــل ةـــندوق إعانـــة اظتر ـــمل كيشـــروع رعـــت األمانـــة العديـــد مـــ  بـــرام  ع  قـــدالةـــحتة، 

كيــــا قــــدمت الــــدعم اظتــــا  للــــدورات واحا ــــرات رعايــــة اظتةــــاب  بالتاــــاب األعةــــاب،  
مشـروع أنـت  دعم و  ،مشروع  قتبة اظتريضوك له دعم ، الت ن ياا التوعوية والندوات
،  ضــبل عــ  ختفتــ  اآلثــار النفيــتة علــمل مر ــمل اظتيتشــفتات  ياــدف إفالــ    اصتلــت 
 اظتا  اظتيتير عت ا الةندوق اضتتو .الدعم 

 دور األمانة يف معاصتة الفقر:ل ةيالبليحتة اظتن اصتوانة 
يف ســبتل  يــوير الــدور الــوقف  ظتعاصتــة مشــكبلت الفقــر، وب تــة  أســت  ىــ ا العيــل علــمل 
أساس اليح   شريع  يراعمل  تو األ كام والقواعد الشرعتة اظتن ية للةرف مـ  ريـي الفقـرا ، 

 ألمانة العامة لؤلوقاف يف ى ا الةدد غتيوعة م  الن م واللوايهل مناا:أةدرت ا
الصنندارة بنننالقرار اإلداري رقنننم )  يئحننة المسننناعدات النقدينننة لذريننة وأقننناري النننواقفيي .1

 م:1/6/2222م بتاريخ 2222( لسنة  162
لليحتــام  مــ  ذريــة وأقـــارب  والعتنتــة  ــن م البليحــة عيلتــة ةــرف اظتيــاعدات النقديــة

قف ، و تضي  أبرز اليتاسات العامة الوامة مراعا ا يف الةـرف مثـل:أن يكـون الةـرف الوا
يف  دود الريي،و  ومتو هلبات اظتياعدة ألغرا  مواماة النفقات، وميـاعدة الـداين  كليـا 



 

 

أمك  ذله ليـداد الـديون  ـريية أن  كـون ىـ ه الـديون ميـتحقة صتاـات  تيتـي بالشخةـتة 
ة ميــتندات أو ةــادر بشــأاا أ كــام قضــايتة، مــي مراعــاة عــدم ســداد االعتباريــة وثابتــة مومــ

 وايـــد الـــديون وأ عـــاب احامـــاة وديـــون ال رامـــات النا ـــئة عـــ  ؼتالفـــة القـــوان  واللـــوايهل اليـــارية 
بالدولـــة. كيـــا  تضــــي  البليحـــة بتـــان بشــــرو  وأ ـــوال وأســـباب ةــــرف اظتيـــاعدات، ون ــــام 

 ة اظتتعلقة بتن تم ةرف اظتياعدات.توكا ة األمور البليح اظتياعدة،ومقدار 
 رف الوقفية:اصمالتنفيذ قواعد  .2

 ـــددت األماـــزة اظتختةـــة باألمانـــة العامـــة لؤلوقـــاف القواعـــد اطتاةـــة بتنفتـــ  اظتةـــارف 
فتـــة،  حـــددت لكـــل مةـــرف قواعـــد  نفتـــ ه، مـــ   تـــث التوقتـــت احـــدد لتنفتـــ  اظتةـــرف، الوق

قواعــد.   ومــ  األمثلــة الوغــري ذلــه مــ  دا ــل الكويــت أو  ارماــا، إن كــان ومكــان التنفتــ  
القواعــد اطتاةــة مةــرف األ ــا   والــت  ــددت وقــت ذبــهل األ ــحتة، وســعر  ، علــمل ذلــه

دا ــل الكويــت، وأن  كــون األ ــحتة مــ  أ ضــل أنواعاــا، إن كــان األ ــحتة، وأولويــة الــ بهل 
بــأن يكــون اظتنةــوص علتــو يف اضتاــة الوقفتــة(، ومــ  األمثلــة كــ له  وااللتــزام بعــدد األ ــا  

الةرف و قـا ال ـذاهات الواقـ  ، وأن يراعـمل  تـو مانـة األولويـة يف الةـرف ومـدل اضتامـة 
  ، وغري ذله م  القواعد الت  ياعد علمل  ومتو الةرف و ر تده.

 ايتفاقيات المبرمة بيي األمانة والجهات المتعاونة: .3
يـــد مـــ  دمـــي العتة  أقامـــت األمانـــة العامـــة لؤلوقـــاف غتيوعـــة مـــ  التحالفـــات االســـذا تا

اظت سيـــــات اضتكومتـــــة والتيوعتـــــة واطترييـــــة اـــــدف ميـــــاعدة األمانـــــة يف إنفـــــاق الريـــــي الـــــوقف  
و ومتاـــو حنـــو الفئـــات اظتيـــتفتدة، ودتتلـــه اصتاـــات الـــت  عاونـــت مـــي األمانـــة قـــدرات متدانتـــة 

و تضـــــي  ىـــــ ه ومكتبتـــــة دتكناـــــا مـــــ  دراســـــة اضتـــــاالت اظتتقدمـــــة للحةـــــول علـــــمل اظتيـــــاعدة، 
قتات قواعد الةرف م  وماة ن ـر األمانـة ورتتـي اال ـذاهات الـت  فر ـاا علـمل اصتاـة اال فا

اظتشاركة،  ضبل  ع  حتديـد التزامـات كا ـة األهـراف اظتتفقـة وحتديـد نـوع اظتةـرف واظتبـالغ اظتالتـة 
 الت ستقدماا األمانة للااة اظتنف ة مي حتديد ااية العيل باال فاقتة.

األمانــة العامــة لؤلوقــاف ا فاقتــات معاــا لةــرف ريــي األوقــاف ومــ  اصتاــات الــت أبرمــت 
 علمل  رايهل ػتددة: 

 وزارة الشئون االمتياعتة والعيل. -0



 

 

 وزارة العدل. -2

 وزارة الذبتة. -3

 رتعتة اعتبلل األزتر الكويت. -4

 عدد م  رتعتات النفي العام. -5

العاملــة يف  و ــدف ىــ ه اال فاقتــات إف حتقتــه التكامــل بــ  اظت سيــات الرشتتــة واألىلتــة
يـا ديكـ  حتقتقـو اظتتدان اطتري ، وك له للوةول إف أكو عـدد مـ  اظتيـتحق ،  ضـبل ع

 م   بادل للخوات يف اجملاالت اطتريية واإلنيانتة اظتختلفة.



 

 

 :التوصيات
ـــــة  ـــــمل لتلبت ـــــ  عةـــــوره الةـــــت ة اظت سيـــــتة اظتثل ـــــل الوقـــــ  اإلســـــبلم  عـــــو ؼتتل لقـــــد مث

 اةــة الفئـــات الفقــرية وذات الــد ل احـــدود، وعلتــو  قـــد ا تتامــات ؼتتلــ   ئـــات اجملتيــي و 
 تــا  ســنة الوقــ ، وجتديــد الــدور التنيــو  لــو يف إهــار  ن تيــ  ميلبــا  با ـت اصتاــود اظتب ولــة إل

أساســتا  وغايــة  يــعمل إف حتقتقاــا كا ــة اظت سيــات اظتعنتــة الرشتتــة واألىلتــة والتيوعتــة يف إهــار 
 م  التكامل والتنيته .

ةــدد وســعتا  إف إ تــا  ســنة الوقــ  اضتيتــدة و فعتــل دوره يف رعايــة الفئــات ويف ىــ ا ال
 الضعتفة يف اجملتيي نوة  بالتا  :

مراعـــاة التنيـــته والتكامـــل  تيـــا بـــ  اصتاـــات الرشتتـــة واطترييـــة وبتناـــا وبـــ  م سيـــات  .0
 األوقاف ب تة  و تد اصتاود وحتقته ال ايات واألىداف اظتشذكة.

ياع اطتاص حنو اظتشاركة بإجيابتة يف اصتاود اظتب ولة لرعايـة الفقـرا   رورة  فعتل دور الق .2
واالســتفادة مــ  مبــادرات ىــ ا القيــاع و ومتااــا حنــو بــرام  وأنشــية  عــود بــالنفي علــمل 

 الشرحية الكول م  الفقرا  وػتدود  الد ل .

الـــدعم  عبلمتـــة لـــدعوة اطتـــريي  مـــ  أبنـــا  األمـــة لرعايـــة الفقـــرا  و قـــدااإلاـــود اصت ن ـــتم  .3
 .م   بلل  ش تلام و و ري  رص العيل اظتناسبة عتم  للشباب الفقرا  اظتا  والعت 

 شـــاتي اصتاـــود البحثتـــة واإلســـاامات العليتـــة حنـــو دراســـة قضـــايا الفقـــر وهـــرح اضتلـــول  .4
   والرؤل الت  ياىم يف اضتد م  مشكبل و ووقاية اجملتيي مناا.

مل  يــوير أداياــا ، ســعتا ورا  يــي والعيــل علــدراســة واقــي اصتاــات اظتشــاركة يف ةــرف الر  .5
  ر تد اإلنفاق و ومتاو حنو ال ايات األساستة.

 ومتــو ريــي األوقــاف للااــات اظتختةــة لةــر و بــدال  عــ  قتــام اظت سيــات الوقفتــة اــ ا  .6
، ومتبعـات إداريـة الدور لتانة  ضختم اصتااز اإلدار  وما ييتتبعو م    يتات مالتة

 . علمل اصتاات اظتنف ة الرقاأ للي سيات الوقفتة مي اليع  لتفعتل الدور



 

 

 قائمة المراجع والمصادر :
اجملتيـــي اإلســـبلم  اظتعاةـــر، دراســـة منشـــورة علـــمل  ـــبكة  لوقـــ  يفامنـــ ر قحـــ ،  .0

 م .2110اإلنذنت، 

ـــــد .2 ـــــ  ناةـــــر  عب ـــــة اليـــــعودية اليـــــد انا  ب ـــــ  يف التنيتـــــة، اظتيلكـــــة العربت ، أثـــــر الوق
 م.2113

، ور الوقـ  يف النيــو االقتةـاد ، نـدوة حنــو دور  نيـو  للوقــ د ،الشـتخ ةـاحل كامــل .3
 م0993، دولة الكويت ، وزارة األوقاف والشئون اإلسبلمتة
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