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 بحثالملخص 

  األجنبيةدراسة المؤسسات الوقفية 

   من تجاربهااإلفادة وإمكانات
إن دراسة التجارب الوقفية ىف كل من اليابان و بريطانيا و الواليات املتحدة االمريكية              
تتيح لنا التعرف على ما استطاعت املؤسسات الوقفية ا حتقيقه تمعاا من قوة اقتـصادية و                

وذلك حىت  ، بغية االفادة منها ىف مسريتنا الحياء مؤسسة الوقف االسالمية        ، اجتماعية و سياسية  
فتعيد لالمة االسـالمية    ، تعود إىل تأدية دورها الفعال ىف إقامة اتمع االسالمى القوى و القائد           

  .جمدها و ازدهارها ومكانتها احلقة بني األمم

و يعززه  ،  األفراد على إيقاف أمواهلم    إن احلافز الديىن يعد أهم احلوافز املعنوية ىف إقبال        
مع قيام وسائل اإلعالم املختلفة بالتركيز على األوقاف        ، احياء االحساس باملسؤلية االجتماعية   

مع التنسيق بني األفراد واحلكومـة لتحديـد        ، املختلفة و إىل األنواع اليت حيتاج إليها اتمع         
للتخفيف على امليزانية   ، وقاف مبختلف أشكاهلا  ااالت الىت حيتاج اىل دعم تطوعى ىف صورة أ        
  .العامة و مساندا ىف حتقيق تقدم و منو اتمع

  إن املؤسسات الوقفية املاحنة والصناديق املدعمة من الشركات هى من الصور احلديثة            
و الـىت   ، للمؤسسات الوقفية األجنبية الىت ميكن أن تدعم الصور التقليدية لألوقاف اإلسالمية          

قدم صوراً أكثر مالئمة لتفاعل رؤوس األموال الفردية مع املتطلبات احلديثة لالرتقاء باتمع             ت
  .و دعم تقدمه و منوه

 إن توفري االطار القانوىن للمؤسسات الوقفية كقطاع مستقل عن القطـاع العـائلى و              
 على األوقـاف يـضمن هلـذه        القطاع احلكومى مع تدعيمه بتنظيم قانوىن ثابت من القائمني        

جنبا إىل جنـب مـع      ، مرونة االداء لتحقيق املصاحل العامة    ، على اختالف أنواعها  ، املؤسسات
، االستمرارية و االستقرار بعيدا عن اهلزات السياسية و االدارية الىت قد يتعرض  هلـا اتمـع                
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 مبصاحل اتمع و    ودون انقطاع او تدخل يضر    ، حىت تستطيع االضطالع بدورها بصورة فاعلة     
  .أهدافه التنموية احملددة

  إن ضمان اعفاءات ضريبية هامة للمؤسسات الوقفية املاحنة يكون له أثره ىف توجيـه              
و الذى قد يتشابه مع دور الضرائب املنفقة من احلكومة،          ، مجيع امكاناا املالية اىل اداء دورها       

املؤسسات الوقفية لتغطيـة كافـة اـاالت        مع التنسيق بني كل من األموال العامة و أموال          
االجتماعية و االقتصادية و اإلنسانية و البيئية و النفسية و الصحية الـىت حيتـاج اتمـع إىل                  

  .تفعيلها لتحقيق ضة تنموية و حضارية للمجتمع

 إن مؤسسة الوقف اإلسالمية، إذا ما استطاعت اإلفادة من التجارب األجنبية ىف دعم             
 ستصبح أكثر قدرة على دعم حركة اتمع اإلسالمى حنو التنمية و االرتقاء احلضارى              مسريا،

  .واستعادته ملكانته املستحقة كأحسن أمة أخرجت للناس
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  دراسة للمؤسسات الوقفية األجنبية

  وإمكانيات اإلفادة من تجاربها
  

  نعمت عبد اللطيف مشهور. د.أ: إعداد 

  

 واسـتمرار  ،إن احلضارات الكربى واألمم املتحضرة تدرك أن إقامة جمتمعاا املتقدمـة         
ـ     ، وهيئـات  ا أفراد ،اركة اتمع كله  ش ال ميكن أن يأتى إال مب      ،تقدمها ورقيها   ه ىف مجيـع بقاع

 وذلك من خالل أساليب وآليات تسهم ىف تلبية املتطلبات العديـدة        ، جيالً بعد جيل   ،وأمصاره
 ، مبا يتفق وإمكاناته وقدراته الفردية والقومية املتباينـة        ، وحتقيق طموحاته املتنوعة   ،لبناء اتمع 

  .ومبا يتواءم مع قيمه ومعتقداته الراسخة

حكيم خبري إلقامة أفضل جمتمع لإلنسان على       ضع من   ومل قد   إن املنهج اإلسالمى الشا   
 ومطبقيـه   وقد أتاح ملعتنقيـه ،األشخاص واألحوال على إختالف األزمان واألماكن و   ،األرض

 ومتسكهم  ، ألسسه وضوابطه  تطبيقهم األمني  عند   ،ةو جمتمع القوة والقد   ، املتميز مإقامة جمتمعه 
 فعاشت األمـة أزهـى      ،وتفعليهم لقواعده وآلياته  ،أهدافهلوياته و و والتزامهم بأ  ،بقيمه ومبادئه 

 وتزاوج  ، من تكامل بني اجلوانب املادية والروحية      هلا ملا توافر  ،حضارة شهدها التاريخ اإلنساىن   
 فأصبح كل   ، وتداخل بني اإلنتاج الشامل والتوزيع العادل      ،والتنمية البشرية املادي  عمارإلبني ا 

 ، وشريكاً ىف ترسـيخ آلياتـه  ، املتميز املتقنيرساء قواعد جمتمع    إ  فرد ىف اتمع عضواً فاعالً ىف     
  .ومتمتعاً مبا يتيحه من حياة حضارية

 ن تبينـا  ، وتدراس التجربة احلضارية الىت تبلور فيها      ،إن دراسة املنهج اإلسالمى الشامل    
ـ            ،النقاط العديدة لقوته   سات  والىت تقوم على املشاركة الفعلية من مجيع أفراد وفئـات ومؤس

 وفق موارده وإمكاناتـه     ، لضمان قيام كل بدوره    ، مع التنسيق بينها   ، الرمسية والشعبية  ،اتمع
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 ، اإللزاميـة والتطوعيـة    ، ومن أهم نقاط القوة هذه تفعيل اآلليتني املتكاملتني        ،ية واملالية عالطبي
  .فريضة الزكاة ومؤسسة الوقف

 إىل دوره التارخيى الواضـح      رقال يعىن التط  إن ختصيص ورقتنا لدراسة مؤسسة الوقف       
 ، حىت قال أحد مفكرينـا     ، املتميزة زمنياً وجغرافياً   ،واملعروف ىف إقامة حضارة األمة اإلسالمية     

الوقف كان املؤسسة األم الىت تولت صناعة أمتنا هلـذه احلـضارة            ": إن  حممد عمارة   . دوهو
ىت صنعت أو مولت هذه امللحمـة       ومل تكن الدولة وال اخلزائن السلطانية هى ال       . . . اإلسالمية  

ت مؤسسة الوقف على إختالف صـوره هلـذه احلـضارة           نفقد ضم  ،)١( "احلضارية العظمى 
 مـع احتفاظهـا باهلويـة    ،الشاخمة حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاملة واملـستدامة       

رة ناعة احلـضا   وبالتاىل استمرارهم ىف ص    ،ومفكريها عن الدولة   واستقالل علمائها    ،اإلسالمية
مراً مل متاثلها   عزدهارها  ال مما أتاح    ،ى عن سالطني الدولة وأمرائها     مبنأ ،اإلسالمية جيالً بعد جيل   

كما لن تتطرق الورقة إىل الدور التنمـوى اإلجتمـاعى           .فيه حضارة من احلضارات األخرى    
 ىف العصر    مؤسسة الوقف  ، وميكن أن تقوم به    ، الذى قامت    ىواإلقتصادى والسياسى والعقائد  

 ،  بعد ما تعرضت له من طمـس واحنـراف         ،ناسبنيحياء والتفعيل امل  اال إذا كتب هلا     ،احلديث
 وإمنا تنطلق هذه الورقة من دراسة مناذج لدول قوية          ، الضرر باألمة اإلسالمية   بلغإترتب عليهما   

  وهو بذل أموال   ، للوقوف على جانب من مرتكزات هذه القوة وأسس هذه احلضارة          ،معاصرة
 وصياغته ىف خمتلـف املؤسـسات الوقفيـة         ى اخلري ،الرب واإلحسان من خالل العمل التطوعى     

 وإمنا من أجل اإلفادة مـن هـذه         ، ىف أمتنا  لنقلها إىل التطبيق   وذلك ليس    ،واملؤسسات املاحنة 
عادا إل و ،رب الناجحة ىف تدعيم اجلهود املبذولة إلحياء وتفعيل مؤسسة الوقف اإلسالمى          االتج
 وذلك من خالل الوقوف على العناصـر        ،ويلية اإلسالمية كانة الصدارة بني القنوات التم    إىل م 

 والىت تؤكد فعالية آلية الوقف ىف حتقيق منو وتقدم          ،املعاصرة الىت حفزت قيامها وتطورها بنجاح     
 إذا ما مت التوصل إىل تفعيل روح أحكامها وقواعـدها           ،اتمعات على إختالف ثقافاا وقيمها    

  . مع دعمها بعناصر وإمكانات تتفق ومقتضيات العصر،تميزةامل

 ذو ، القـاهرة ، اجلمعيـة اخلرييـة اإلسـالمية   ،دور الوقف ىف صياغة احلضارة اإلسالمية ىف ندوة الوقف  ): حممد(عمارة  
  .١٢٧ – ١٢٦ص .  م٢٠٠٠ فرباير /١٤٢٠القعدة
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 ، شـرقاً وغربـاً    ، جنبيةاأل بعرض التجارب الوقفية     ، بتوفيق اهللا  ،تقوم ىف هذه الورقة     
يـة إسـتخالص حـوافز دعمهـا        غب ، وعوامل منوها وتطورها   ،للوقوف على أنواعها املختلفة   
للوصول إىل إمكانيات اإلفادة من هذه التجـارب ىف مهمتنـا           ،لإلضطالع مبسؤولياا القومية  

  -: وذلك من خالل، بصورة فاعلة ومطردة،املعاصرة إلحياء مؤسسة الوقف اإلسالمية

  :األجنبيةالتجارب الوقفية : والًأ

  .التجربة اليابانية ١-١

 .بيةوالتجربة األور ٢-١

  .التجربة اإلمريكية ٣-١

  :ات الوقفية وعوامل وحوافز تطورهاأنواع املؤسس: ثانياً 

  .أنواع املؤسسات الوقفية ١-٢

  .املؤسسات الوقفيةإنشاء  عوامل ٢-٢

  .املؤسسات الوقفيةمنو  حوافز ٣-٢

  :فادة من جتارب املؤسسات الوقفية األجنبيةإمكانات اإل: ثالثاً 

  . أنواع املؤسسات الوقفية١-٣

  . عوامل إنشاء املؤسسات الوقفية٢-٣

  . حوافز منو املؤسسات الوقفية٣-٣
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  األجنبيةالتجارب الوقفية : وًالأ
  

ـ إن بذل األفـراد أل                           وال الـرب واإلحـسان أو العطـاء اخلـريى أو اإلجتمـاعى            م
Private Philanthropy  عدىف  جزءاً أصيالً من كل الثقافات واألديـان الكـربى  ي 

 حيث عمل كل منها على تشجيع هـذه اجلهـود           ،احلضارات القدمية ىف الصني واهلند ومصر     
كذلك كان احلال ىف حضارات اليونان ورومـا         ، خاصة تقنيتها ىف مؤسسات  ب واهتم ،الفردية
ريث ودائع ملـساندة    وفالطون بت أوديعة ملكتبة اإلسكندرية وقام      البطاملة    حيث خصص  ،القدمية

مت ىف روما إنشاء مؤسـسات خاصـة         وىف السنوات األوىل التابعة للميالد       ،تهأكادمييته بعد وفا  
 وىف العصور   ،ملساعدة الفقراء واملؤسسات التعليمية واملستشفيات واملصحات وبيوت املسنني         

بدور أساسى كماحنة لألموال اخلريية من أجـل        بية  وية األور الوسطى قامت الكنيسة الكاثوليك   
نشاء املؤسسات اخلريية اخلاصـة     إ وقد استمر    ،دعم األديرة واملالجئ واملدراس واملستشفيات    

 وتذكر الكتابات الغربية    ).٢(با وأمريكا خاصة بعد الثورة الصناعية       و ىف أور  ،مبسمياا املختلفة 
نـشاء املقابـل اإلسـالمى      إ أوصى حممد عليه الصالة والسالم ب      ،أنه ىف القرن السابع امليالدى    

إال أن هذه مل تلق سوى اهتماماً ضئيالً مـن          ). ٣( وهو الوقف    ،للمؤسسات اخلريية أو الودائع   
 وقـد   ، وان كان التشابه بينها وبني مثيالا الرومانية واالجنلوساكسونية ملفتا للنظـر           ،الغرب
  . ىف ظل الدولة اإلسالمية الزاهرة،نواعها وتعددت أ،ت هذه األوقافعترعر

 العديد من األشـكال      يف تقنينه و ،جتماعىاء اخلريى واال  ط كان الع  ،وىف العصر احلديث  
 ىف  ، سواء ىف شرق العامل أو غربـه       ،زدهار هو سبيل احلضارات املعاصرة للنمو واال      ،املؤسسية

إلنفاق احلكومى ىف جمـاالت خرييـة       القرن العشرين منواً سريعاً ل     نما شهد ي فب ،با وأمريكا وأور
 بل ظل العطـاء اخلـريى       ، اال أن ذلك مل يؤد إىل اخنفاضه       ،كانت مقصورة على العطاء اخلاص    

  ).٤( املعاملة الضريبية اخلاصة له فزه خن ساهم يفإ و،اخلاص ىف منو مستمر
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  : هى ،ونعمل على دراسة مناذج غربية هلذه التجارب الوقفية

  .التجربة اليابانية ١-١

 .بيةوالتجربة األور ٢-١

 .التجربة اإلمريكية ٣-١

 :التجربة اليابانية  ١-١
إن جتربة اليابان هى مثال جيد للعطاء اإلجتماعى وبذل أموال الرب واإلحسان ىف قـارة               

 ولكن أهم   ، حيث تبني الدور الذى اضطلع به القطاع اخلاص ىف حتقيق التنمية اإلجتماعية            ،سياآ
 يهوديـة أو    ،ة   هو أا مل تنطلق من أسس دينية إهلي        ،استثنائية بل و  ،ما جيعل هذه التجربة خمتلفة    

 لذا يرجع العديد من املفكرين هذه الرتعة        ، وإمنا نشأت من الديانية البوذية     ،مسيحية أو مسلمة  
  ).٥( وليس إىل معتقدات دينية ،اخلريية إىل اال السياسى العلمى

 ،كومية املركزية على األرباح اخلاصة    إن اليابان ترتكز على تاريخ طويل من الرقابة احل        
 مـع وضـع مجيـع       ،حيث تقوم احلكومة جبمع أكرب قدر ممكن من األرباح من القطاع اخلاص           

 واتساقاً مع هـذه الفلـسفة       ،)٦(األعمال اخلريية والتنموية حتت إشرافها ومراقبتها املباشرة        
 فعلى سبيل املثال مل حتـصل       ،كانت اإلعفاءات الضريبية للقيام بنشاطات خريية حمدودة للغاية         

 الىت أنشئت ىف القرن العشرين من أجل Toyota Foundationمؤسسة تويوتا الوقفية 
 . على أى ختفيضات ضريبية من الدولة،مساندة العلوم اإلجتماعية وتنمية اتمع

 أصبح من الواضح أن قدرة احلكومة اليابانية علـى حـل املـشاكل              ،١٩٧٥ىف سنة   
 ومن ناحية أخرى زاد الضغط الـشعىب علـى الـشركات            ،دة إىل درجة كبرية   القومية حمدو 

 مما دفع باتمع الياباىن إىل املطالبة بزيـادة دور املؤسـسات            ،اإلنتاجية ملواجهة التلوث البيئى   
 والشركات  ، وتوسيع جمال النشاطات اخلريية بصفة عامة      ، NGOاحلكومية غري اهلادفة للربح     

 والضغط على احلكومة إلتباع إجـراءات أكثـر   ، بصفة خاصة  واإلحساناملاحنة ألموال الرب
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 متشياً مع العرف الياباىن السائد الذى ال مييـل          ،ذه املؤسسات  على ه  مرونة لتخفيض الضرائب  
 وقــــد ترتب على ذلـك تطــــوراً        ،إىل قيام اإلفراد ببذل األموال لقضايا خريية      

  للـهبات   ة املانــحــــة  ــــاصكبـــيــراً ىف مفهــوم املؤسســة اخل    
Private grant-making fund  مت إنشاء ١٩٨٢و١٩٧٥  حىت أنه ىف الفترة بني 

  ).٧(  مؤسسة وقفية ذا املفهوم١٢٠

ونظراً لعدم إقبال رجل األعمال الياباىن على بذل وتقدمي املسامهات اخلريية إال خلدمـة              
                         Corporateيـة إنـشاء شـركة خرييـة          وصعوبة إقناعه بأمه   ،املصاحل التجارية لشركته  
 Philanthropy ،              ال مت على املستوى املؤسسى أكثر منه علـىفإن التوسع ىف هذا ا 

 صناعية عمالقة تغيرياً كبرياً ىف جمال بذل األموال         ات وقد قادت شرك   ،)٨(املستوى الشخصى   
ــة ــها ،اخلريي ــور من ــدا موت سوشيتاو ،Honda Motor هون  ،Matsushitaمات

 كما قامت وزراة ،  Sony  وسوىن، Mitsubishi Electricوميتسوبيشى الكيتريك 
شركة ميتسوبيـشى     حىت أن  ، بتشجيع هذه اإلجنازات   ،)٩ (MITIالتجارة الدولية والصناعة    

 كمـا بـدأت     ،)١٠(تعليم املعاقني كيفية إستخدام الكمبيـوتر     لببناء مدرسة   قامت  الكتريك  
   Mitsuko Shimomura بفضل جهـود ميتـسوكو شـيمومورا   ،ة اليابانيةالصحاف

وعلى الرغم من أن    ، بنشر تقارير عن الشركات اليابانية وترتيبها وفق مسامهاا اخلريية         ،)١١(
ـ    ،صاحل اخلاصة بعض الدراسات تؤكد أن اخلريية اليابانية حيركها حب الغري وامل          ن ا فـإن الياب

 خاصة من خالل وكالة التنمية وراء البحـار         ،خلريية بصورة كبرية  إستطاعت زيادة ميزانياا ا   
Japan’s ODA) هاماً للدول اآلخـذة ىف  منوذجاً وأصبحت ىف السنوات األخرية ،)١٢ 

  ).١٣(النمو 

  

  

 .   .Mitsuko Shimomura  هى رئيس حترير جريدة وإحدى رائدات الصحافة النسائية -١١
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 ):يةالحالة البريطان(بية والتجربة األور ٢-١
 دف حتسني أحوال    ،بدأت املشاركات اخلريية ىف اجنلترا العظمى ىف القرن السابع عشر         

 حيركهم حـس أخالقـى قـوى        ،التجارية رستقراطية من خالل مبادرات ألفراد اال     ،اتمع  
  .جتماعيةباملسؤلية اال

 جديـداً   اتبع اإلجنليز أسـلوباً   ،ىف اية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر          
 حيث مت جتميع جهود العطاء اخلريية فيما مسى باملؤسسة اخلريية املتحدة            ،لتطبيق تقاليدهم اخلريية  

 والىت قامت ىف ،Associated Philanthropyأو مؤسسة العطاء اإلجتماعى املتحدة 
 ، اخلرييـة تالسنوات األوىل من القرن الثامن عشر بإنشاء سلسلة من املـدراس واملستـشفيا   

 حىت إنه ببلوغ منتصف القرن التاسـع عـشر          ، ذات أهداف إنسانية    أخرى سسات خريية ومؤ
 ،)١٤(من جمموع دخل امللكيات الكبرية خمصصاً ألهداف خرييـة   % ٧إىل  % ٤كان ما بني    

 وإنشاء ودائع خلدمـة أهـداف       ،تقوم بإشباع حاجات حمددة مثل بناء املستشفيات واملدراس       
  .معينة

 وإمنـا   ، فلم تكن تقع ضمن العرف الربيطاىن        ، Trustsوقفية  أما إقامة املؤسسات ال   
 جنحوا ىف جتميع ثـروات كـبرية ىف الواليـات           ،متت من خالل واهبني من أصول اسكتلندية      

 Andrew أنشأ اندرو كارنيجى ،١٩٠٧ففى سنة .  وحتركهم دوافع إميانية قوية،األمريكية
Carnegie وقف اجلامعة اإلسكتلندية Scottish University Trust ، ىف اًوقف 

 Carnegie Hero ووقف كارنيجى لألبطال ،Dunfermline Trustمولده  بلد
Fund ، بإنشاء وقـف كـارنيجى للملكـة املتحـدة     ١٩١٣ مث قام ىف Carnegie 

United Kingdom Trust   مببلغ عشرة مليون دوالر أمريكى ىف صـورة سـندات 
 الذى كان أيضاً من ، Edward Harkins  هاركرتارد أما ادو،أمريكية لشركة الصلب

 والذى كان والده شريكاً لروكفلر اإلمريكى ىف شـركة          ،األمريكان ذى اجلذور اإلسكتلندية   
  .)١٥( Pilgrim Trustلحج ل اً وقف١٩٣٠ فقد أنشأ ىف ،درد للزيت نستا
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 كبري   بدأ ىف اجنلترا إنشاء أوقاف كبرية احلجم من خالل عدد          ،مع بداية القرن العشرين   
 ، King George’s Jubilee Trust مثل وقف يوبيل امللك جورج ،من املسامهني

 ٦٧ بات بلغـت     ١٩٤٩ و   ١٩٣٩ ومت تغذيته فيما بني      ، مبليون جنيه  ١٩٣٠والذى بدأ ىف    
 مث ىف إنـشاء مـشروعات       ، وقد استخدم ىف إعطاء منح ملؤسسات شبابية قائمة          ،ألف جنيهاً 

 وهـو نـزل   ، ىف لنـدن King George’s House جديدة مثل مرتل امللك جورج
   .Lincoln Shire واملركز النموذجى للشباب ىف لنكولن شاير ،للشباب

نـشاء مؤسـسة ويلكـام      ا املؤسسات الوقفيـة ب    من بدأت نوعية جديدة     ،١٩٢٤ىف  
Welcome Foundation ، أكرب من اهلبة املـأخوذة مباشـرة   مواردها حيث كانت 

 Burroughs اململوكـة لبـوروز ويلكـام    ،ة األدويـة وبالكامل من أربـاح شـرك  
Welcome،      كما أنشأ لورد نافيلد Nuffield         قبل احلرب العاملية الثانية مؤسسة بامسـه 

Nuffield Foundation ، اكـذلك مت  ،وكانت تتمتع حبرية نسبية ىف اختيار نـشاطا 

 Isaac Wolfson Foundation إنشاء مؤسسة إسحاق وولفـسون                 
 وكانت هذه املؤسسات الثالثة معتمدة على ثـروات بريطانيـة تـضاهى مثيالـا               ، )١٤(

  .اإلمريكية

 خاصة إذا ما قورنـت      ،كانت صغرية احلجم نسبياً   و ، املؤسسات الوقفية الربيطانية   اما
فاً  مما يشري إىل أن  دور الوقفيات اخلاصة ىف بريطانيا كان ضعي            ،بالوقفيات املدعمة من احلكومة   

  .)١٦ (نسبياً

 :التجربة األمريكية  ٣-١
يرى املفكرون أن الواليات املتحدة األمريكية تتبوأ مركزاً فريداً ىف العامل املعاصر من               

 مـن  فقد شهدت الفترة األخرية      ،حيث تشجيعها ملؤسسات بذل أموال الرب واإلحسان اخلاصة       
 ،ظاً ىف املؤسسات الوقفية الكـربى      منواً ملحو  ،اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين      

  ).١٨( وتقدم أكثر صورها تقدماً ،والىت أصبحت متثل مناذج قائدة للمؤسسات املاحنة
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رسون إىل أن الدور املتنامى للوعى اإلجتماعى       ا يشري الد  ، اإلمريكية ىف الواليات املتحدة  
 وهو حتقيـق    ،نه فقط  حيث اقتصر دورهم على ما جييدو      ،ىف جمال األعمال ظاهرة حديثة نسبياً     

 وقـد   ،تضافرت حلفز إقامة مؤسسات خريية خاصة      إال أن العديد من العوامل       ،)١٩(األرباح  
 حىت اشتهرت الواليات املتحدة باملؤسـسات       ،تطورت هذه املؤسسات ىف أهدافها وأحجامها     

ـ       ،الوقفية الضخمة ىف مجيع جماالت العطاء      ر  وعلى رأسها مؤسسات املليونري األمريكى روكفل
Rockefeller      ىف بداية القرن العشرين إىل      األمريكية     الذى أدى نشاط مؤسساته الوقفية

   ).٢٠(أن عرفت تلك الفترة بالعصر الذهىب للمؤسسات الوقفية األمريكية 

إن التجربة األمريكية تنفرد بظهور عدد من املليونريات اجلدد الذين مجعوا مبالغ هائلـة       
 وقد زاد عدد    ، وذلك خالل فترة الثورة الصناعية     ، ىف ذلك الوقت   من األموال مل يتخيلها أحد    

 ، ١٩١٦ إىل أربعني ألف سنة      ١٨٨٠هؤالء الرأمساليني الصناعيني اجلدد من مائة شخص سنة         
 فعلى سبيل املثال    ، كانت أحجام ثروام الفتة للنظر     ،وباإلضافة إىل الزيادة الكبرية ىف عددهم     

 بينمـا  ، اخلاصة مائة ومخسون مليـون دوالر Marshall Fieldبلغت ثروة مارشال فيلد 
 أمـا  ، ثالثة مائـة مليـون دوالر   Andrew Carnegieكانت ثروة اندرو كارنيجى 

 وقد بدأ هؤالء الرأمساليني املليونريات ىف       ،وكفلر فقد وصلت ثروته إىل تسعمائة مليون دوالر       ر
 حيث رأى عمالقة الـسوق  ،تماعىالبحث عن كيفية استخدام ثروام الضخمة ىف العمل اإلج      

اجلدد ضرورة التفاعل مع التغريات اإلقتصادية واإلجتماعية الضخمة الـىت يعيـشها اتمـع              
 وليست جمـرد    ،أحوال أفراد اتمع   وضرورة أن تصبح الصناعة وسيلة  لتحسني         ،األمريكى

روكفلـر  : ريكانوقد حتقق ذلك من خالل كبار الليونريات األم       ). ٢١(وسيلة لتراكم الثروة    
  . ونعمل على دراسة جتربة كل منهم تباعاً،وكارنيجى وفورد

 بإعطاء نسبة حمددة من دخله ألعمال اخلري منـذ بلـغ      Rockefellerقام روكفلر   
 للعطاء بدالً مـن التـصرفات       ا حمدد ا وكان يهدف إىل وضع نظام     ،السادسة عشرة من عمره   

 يتوىل إدارا جملـس     ،اخلريية ىف مؤسسة عمالقة    كما كان يهدف إىل جتميع أعماله        ،العشوائية
 ىف احلصول   ١٩١٣ وقد جنح ىف     ،أمناء يعملون على إدارة املبالغ الضخمة املودعة ألعمال اخلري        
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 مستخدماً نفوذه الشخـصى وعالقاتـه       ،على امتياز عقد ملؤسسة روكفلر من والية نيويورك       
  .دف وخطة عمل مؤسستههلواضحة  ورؤيته ال، باإلضافة إىل وزنه اإلقتصادى،السياسية

 ،)٢٢( رجل صـناعة كـبري       ، املهاجر اإلسكتلندى  ، Carnegieكان كارنيجى     
 وكان يشجع اقتراح فرض ضريبة على تركات        ،اختار أن يقوم بإدارة أمواله بنفسه طوال حياته       

ت  حىت ال يتركـوا هـذه الثـروا        ،الذين حيجمون عن العطاء اخلريى أثناء حيام      املليونريات  
 لذا قـرر ىف     ، فتتعرض ملشاكل إدارية قد خترجها عن رغبات املورث املوصى         ،لورثتهم يديروا 

  Carnegie Corporation انشاء مؤسسته العمالقة شـركة كـارنيجى   ،١٩١١
 لتحـسني  Carnegie UK Trust وديعة كارنيجى باململكة املتحدة أسس كما ،)٢٣(

مما أعطـى   ) ٢٤ (، ذات هدف عام    كانت  ولكنها ،داأحوال الشعب ىف اململكة املتحدة وايرلن     
  .القائمون عليها درجة كبرية من املرونة ىف إختيار ما هو أفضل للمجتمع

 ما أصبح فيما بعـد مؤسـسة   وضع أساس فقد ، Henry Ford أما هنرى فورد
مـن أسـهم شـركته إىل       % ٩٠ حيث مت حتويل     ،Foundation Fordوقفية عمالقة   

 تعيني جلنـة لدراسـة خطـط        ،١٩٤٨ ىف   ، كما مت  ،ذاً ملا جاء ىف وصيته     وذلك تنفي  ،املؤسسة
 ا إجـراء م ومت خالهل  ، كاملتني وتوصيات تفعيل برنامج هذه املؤسسة وقد استغرق عملها سنتني        

ستطالع اآلراء حول تنظيم املؤسسة وحتديد      إل ،مئات املقابالت داخل وخارج الواليات املتحدة     
 وقد تركـز    ، بعد تعديالت بسيطة   ،عتماد تقرير جلنة الدراسة   إ مت   ١٩٥٠ وىف   ،جماالت عملها 

 لذا مل دف ، وهى العالقة بني البشر أنفسهم    ،حول ضرورة حتديد أهم مشكلة ىف احلياة احلديثة       
 وإمنا اهتمـت باإلسـتثمار ىف رأس املـال    ،املؤسسة إىل اإلهتمام مبجاالت العلم والتكنولوجيا 

  ).٢٥( لتحقيق التنمية املستدامة للمجتمع يةاالجتماع واالبتكاراتجتماعى اال
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  تحليل تجربة المؤسسات الوقفية األجنبية: ثانيًا
    

 اجتاه تيار العطاء اخلريى مـن     ،يبني العرض السريع لتجارب املؤسسات الوقفية األجنبية      
 كمـا   ،املؤسـسات وجمرد مسامهات فردية تطوعية غري منظمة إىل أشكال مقننة من اهليئـات             

 والذى زاد   ، فضال عن التطور اهلائل ىف اعدادها      ، هذه املؤسسات ىف أشكاهلا وأحجامها     تطورت
ىف العقد األول مـن القـرن       % ٢مبعدالت مطردة قفزت من     ىف الواليات املتحدة األمريكية     

 بعد تراجع متوقع ىف     ،ىف العقد الرابع  % ٣٠ مث إىل    ،ىف العقد التاىل عليه   % ١٧العشرين إىل   
 فقد تعرضت   ،العاملى من تراجع خالل فترة الركود الكبري      ظراً ملا أصاب اإلقتصاد      ن ،الثالثينات
 حيث بلغ عـددها ىف      ،بعد احلرب العاملية الثانية   " ملوجة جديدة من املؤسسات الوقفية        "البالد

   ).٢٦(عشرة أضعافه ىف العقد الثاىن من القرن العشرين 

 ، وعوامل منوهـا وتطورهـا     ، املعاصرة ونعمل هنا على دراسة أنواع املؤسسات الوقفية      
  : وذلك من خالل،واحلوافز الىت سامهت ىف هذا التطور والنمو

   . الوقفيةأنواع املؤسسات ١-٢

 . املؤسسات الوقفيةانشاءعوامل  ٢-٢

 .حوافز منو املؤسسات الوقفية ٣-٢

  : أنواع المؤسسات الوقفية١-٢
 أدى إىل   ، ىف أمريكـا    وفيما بعـد   ،ن تطور مفهوم املؤسسة اخلريية ىف كل من أوروبا        إ

 إال أن بدايـة     ، وجماالت نشاطاا بني التوسيع والتضييق     ، وأشكاهلا القانونية  ،إختالف مسمياا 
 خاصـة ىف الواليـات املتحـدة        ،القرن العشرين قد شهدت ترعرع املؤسسات الوقفية املاحنة       

تعريف بح   حيث أص  ،)٢٧( برؤوس أموال ضخمة تغطى مدى واسعاً من النشاطات          ،األمريكية
 ، متتلك أصوهلا اخلاصة   ،ة للربح ف وغريها د  ،مؤسسة غري حكومية  : "املؤسسة ىف الفكر الغرىب هو    
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 ويتم إنشائها لتحقيق وإثراء النشاطات اإلجتماعية والتعليميـة         ،الىت يديرها أمناؤها ومديروها   
ك عادة من خالل     ويتم ذل  ،)٢٨" (واخلريية والدينية والصحية والثقافية الىت ختدم الصاحل العام       

  ).٢٩(تقدمي منح ملؤسسات أخرى غري هادفة للربح تضطلع ذه اخلدمات ىف اتمع 

  -: فنجد أنه ميكن تقسيمها كما يلى،إن تقسيم املؤسسات الوقفية يتم بأكثر من طريقة

  . التقسيم القانوىن١-٢-٢

  . التقسيم وفق اال٢-١-٢

  . التقسيم وفق اهلدف٣-١-٢

  

 :نونىالتقسيم القا ١-١-٢

  :إن إنشاء املؤسسات الوقفية يتم عادة وفق شكلني قانونني حمددين مها

  .املؤسسات الوقفية كودائع  - أ

 .املؤسسات الوقفية كشركات  - ب

 

  Foundations as Trusts المؤسسات الوقفية آودائع     -أ

اسناد امللكية وواجبات   هى مؤسسة أو جهاز لعمل ترتيبات يتم من خالهلا            
وحيـدد  . ناء مسؤولني عن إدارة امللكية لتحقيق فائدة املستفيدين احملددين        اإلدارة إىل أم  

 ،إـاء وجودهـا    وكيفيـة    ، ومدا ،القانون متطلبات إنشاء هذه املؤسسات اخلريية     
 واملقابل الذى حيـصلون     ، وواجبات األمناء وسلطام   ، عن الشروط  خروجهاومواجهة  

  ).٣٠(عليه 
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شرآات   -ب  ة آ سات الوقفي  Foundations as   المؤس
Corporations  

إن جناح الشركات ىف البالد جعلها من الصور املألوفة الىت ميكن مـن خالهلـا               
 ، ومسؤولية اإلدارة   هلا جتميع رؤوس أموال من املستثمرين الذين يفصلون بني ملكيتهم        

تـستطيع    Individual Entity وتعترب هذه املؤسسة الوقفية كوحـدة فرديـة  
وحيدد القانون شروط كل والية للحصول على تصريح إنشاء الشركة           ،التصرف كفرد 

  ).٣١( وتعويضات املديرين ، والعالقات بني الوكالء وسلطام،اخلريية

   

 :التقسيم وفق اال ٢-١- ٢

  :إن التقسيم املتبع ىف معظم الكتابات هو تقسيم املؤسسات الوقفية إىل أربع أنواع هى 

  .املؤسسات اخلاصة واملستقلة  -أ 

 .سات اتمعمؤس -ب 

  .املؤسسات املشتركة -ج 

 .املؤسسات العاملة -د 

  

  

 

 Private or Independent المؤسسات المستقلة أو الخاصة     -أ
Foundations  
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  - : هى، من املؤسسات أنواعتضم أربعةهى و

   : Proprietary Foundations مؤسسات املالكني -

 بتوجيـه نـشاط      هم القائمني فعال   ، يكون الواهب أو زوجته    ،ىف هذه املؤسسة  
  . فيتم توزيع املوارد وفق اهتمامام،املؤسسة

  : Family Foundations املؤسسات العائلية  -

 أخـوة أو    ،نشاط املؤسسة بواسطة أفراد األسرة عادة      يتم حتديد    ،ىف هذا النوع  
ويوجد نوعية  ) ٣٢ (م ويتم توزيع اهلبات وفق توجيها     ، أو أحفاد الواهب األصلى    بناءأ

 Hybrid Familyاهلجـني  هذه املؤسسة هـى املؤسـسة العائليـة    أخرى من 
Foundation ،              حيث ميكن أن يلعب أمناء من خارج العائلـة دوراً أساسـياً ىف 

  .حتديد سياسة منح اهلبات

   :Trustsالودائع  -

هى مؤسسة أو وقف تقع مسئولية القيام به على أصدقاء أو شـركاء الواهـب        
  . يتم إدارته بواسطة مؤسسات قانونية أو بنوك وىف كثري من األحيان،األصلى

   : Professional Foundations املؤسسات احملترفة  -

 األصول والنشاطات من    إدارةتتكون من مؤسسات مثل مؤسسة فورد يتم فيها         
 حيدد السياسات والربامج الىت يقوم على تنفيذها جمموعة         ،خالل جملس أمناء غري عائلى    

  ).٣٣ (من املوظفني احملترفني

  وهو يقابل الوقف اإلسالمى الذرى -٣٢

  Community  Foundationsمؤسسات المجتمع  -ب 
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 معني بودائع مدفوعة مـن      جتمع سكاىن يتم إنشاء هذا النوع من املؤسسات ىف        
 مـن شـركات     تقـوم بـدفعها    كما ميكن أن     ، وليس من فرد واحد    ،خمتلف األفراد 

عادة مـا تقـوم     و ،لس ميثل اتمع   ويقوم على إدارا جم    ،)٣٤(ومؤسسات ومنشآت   
بتلبيـة متطلبـات     وتقوم هذه املؤسـسات      ،مؤسسة جمتمع واحدة خبدمة منطقة معينة     

هذه املؤسسات أن حيددوا    ىف   وميكن لألفراد املشتركني     ،ومصاحل أفراد تلك التجمعات   
ا تكون   إال أنه غالباً م    ،ودائع أو أن يتركوا ذلك لس إدارة املؤسسة       الكيفية استخدام   

  .رغبات الواهبني هى الغالبة

نظراً إن مؤسسات اتمع هى أكثر املؤسسات تكاثراً اليوم ىف الواليات املتحدة            
ملا تتيحه من مزايا اإلشتراك ىف مؤسسة خريية دون حتمل األعباء املرهقة إلدراا طـول               

 وعادة  ،م كما تسمح ملن يريدون عدم ذكر أمسائهم أن حيتفظوا بسرية شخصيا           ،الوقت
 ونشر  ،تنفيذ الربامج املخططة لتقدمي املساعدات    ما يقوم موظفون دائمون بالعمل على       

  .البيانات عن هذه النشاطات إلظهار مدى تواءمها مع رغبات الواهبني

  

             Corporate  Foundations  شرآات مؤسسات ال -ج 
شرآات    ن ال ة م صناديق المدعم –Companyأو ال

Sponsored Funds 

عادة ما تقوم شركة بإنشاء هذا النوع من املؤسسات لتطبيق برنـامج خـريى              
ن ا و ، وغالباً ما تتفق سياسات املؤسسات املشتركة وأهداف ومصاحل الـشركة          ،منظم

 إال أا تستطيع أن متنح أمـواالً        ،كانت كل الشركات ليس لديها مؤسسات مشتركة      
 الشركات الىت تعمل على تشغيل مؤسـسة         وهناك بعض  ،لربامج املساعدات املشتركة  

 حيث جند أنه إىل جانب براجمهم للمساعدات        ،مشتركة وبرنامج مساعدات مشترك معاً    
 شركة أمريكية تقوم بإنشاء مؤسسات مشتركة إلعطـاء مـنح           ١٩٠٠املباشرة هناك   

  .لتلك القضايا الىت تريد مساندا



-١٩-  

  Operating  Foundations المؤسسات العاملة -د 

 ، تستخدم ودائعها لتنفيذ براجمها اخلاصة     الىتهى تلك املؤسسات غري اهلادفة للربح و        
الـىت تـديرها    املؤسسات   و من أكثر أشكاهلا انتشاراً تلك        ،فهى ليست من املؤسسات املاحنة    

 فال تنفـق األمـوال إال ىف        ،املستشفيات جلمع األموال واإلحتفاظ بوديعة ملؤسسة املستشفى      
عمون برعاية   الذين ال يتمت   ، وعادة ما تكون لغري القادرين     ، تتحملها مستشفاها  املصروفات الىت 

  ).٣٥(تأمني خاص يتم تغطيتهم بال حكومية أو

  

  :التقسيم وفق الهدف ٣-١-٢

 احملدد الذى يتوجه إليـه نـشاطها        للهدف ميكن تقسيم املؤسسات الوقفية تبعاً       كذلك
  -: وذلك إىل ،اخلريى

  .الودائع الوقفية الكبرية  -أ 

  .ؤسسات الوقفية العائليةامل  -ب 

  .األوقاف اخلريية العاملة  -ج 

  .منظمات مجع األموال  -د 

  .ف اتمعاوقأ  -ه 

  .ودائع الشركات  -و 

 .الودائع الصغرية   -ى

  : Large Endowment Fundsالودائع الوقفية الكبيرة   - أ
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الىت توفر املنح للتعليم واألحباث إخل مثل مؤسسات فورد وروكفلـر وأوقـاف     

 Twentieth Century. وصندوق القرن العشرينكارنيجى املختلفة 
Fund   

 Family Foundations:عائليةالوقفية المؤسسات ال  -  ب

مؤسسات أصغر تعتمد على العطاء السنوى من مؤسسيها أثناء حيام ومن           هى  
 . فيما بعدعائالم

   : Operating Charities  األوقاف الخيرية العاملة -ج

 ويكون نشاطها األساسى ىف جمـال إعانـة         ،ادالىت تعتمد على مسامهات األفر    

 Settlementاملستشفيات ومراكـز الـشباب وبيـوت اإلسـتيطان     
housesواملدراس واملتاحف والصليب األمحر .  

   :Fund-raising organizationsمنظمات جمع األموال   - د

 مثل  ، مث تعيد توزيعها على حاالت مستحقة      ،الىت تقوم جبمع مسامهات اجلمهور    
  .السرطان وشلل األطفال وأمراض القلبصندوق 

   :Community trust وقف المجتمع -هـ 

 وهـى   ،وهى تنظيمات تتكون لتوفري اإلدارة املركزية لصناديق خريية منفصلة        
  .صورة من جتميع األموال بغرض تسهيل عمليات اإلستثمار واإلدارة

 :  Corporate trusts ودائع الشرآات   - و

 ويتم توجيهها ألنشطة إجتماعيـة     ،ة ألهداف جتارية  وهى ختتلف عن تلك املنشأ    
  .وإنسانية

   :Small funds الصغيرة  أو الصناديقائعدالو  - ي
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 مثل صناديق املنح الدراسية الىت يتم إدارا        ،أهداف حمددة والىت تتكون لتحقيق    
  ).٣٦(بصورة منفصلة 

 املاحنة فيما    من ذلك إىل أن معظم املؤسسات الوقفية املعاصرة هى من املؤسسات           لصخن
  .عدا املؤسسات العاملة الىت يقتصر عملها على متويل براجمها اخلاصة

  

 :عوامل نمو وتطور المؤسسات الوقفية ٢-٢
 قليلـة   ،إن دراسة عوامل منو وتطور املؤسسات الوقفية من مؤسسات صغرية احلجـم           

ـ    ، إىل مؤسسات وقفية ماحنة عمالقة ىف الكثري من األحيان         ،العدد  ،هادد أعـدا   فضالً عن تزاي
 وعلـى   ، حجماً وعددا  ، الوقوف على تلك العوامل احملفزة لدفع منو هذه املؤسسات         ىف  يفيدنا  

 ،الفردية والقومية واملؤسـسية : الرغم من تداخل وتشابك هذه العوامل بني املستويات املختلفة      
  -: كما يلى،ى كل مستوى منها على حدةننا سنحاول دراستها علاف

  .على املستوى الفردى ١-٢-٢

 .على املستوى القومى ٢-٢-٢

 .على مستوى املؤسسات ٣-٢-٢

 

  : على المستوى الفردى ١-٢-٢

املساعدة اإلجتماعية  تقدمي  إن بداية إجتاه األفراد إىل بذل أمواهلم ىف أوجه اخلري و          
 وقد تطورت هذه العوامـل مـع        ،ألقرام كان يرجع أساساً إىل عوامل دينية وثقافية       

 وضـرورة   ،املسؤولية اإلجتماعية لرجال األعمال   التطور احلضارى وزيادة اإلحساس ب    
  -: ىف تنمية اتمعاشتراكهم بصورة فعالة
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 :البعد الديىن والثقاىف  - أ

 فإن احلافز الديىن    ،على الرغم من عدم وضوح البعد الديىن ىف التجربة اليابانية         
ـ ،كان هو احملرك األساسى ملبادرات العطاء الفردية الدينية والدنيويـة ىف الغرب             ثحي

 أن مساعدة الفقراء هى ىف حقيقتها مـساعدة للمـسيح املخلـص                                    ىف اجنلترا  اعتربوا
"It is your Savior Himself you assist in the persons of 

the poor"  

وهو رجـل  Thomas Firminوهناك أمثلة ملسحيني أمثال تومس فريمني 
 بعدد من النـشاطات املـساعدة       ،سابع عشر  اضطلع ىف القرن ال    ،من الطبقة الوسطى  

 حىت أنه تفرغ ىف العشرين سنة       ،للفقراء واملتعطلني والالجئني اإليرلنديني واملستشفيات    
  ). ٣٧(األخرية من عمره متاماً للعمل اخلريى 

ينتمون  ،ويرى أحد الدراسني أن معظم الواهبني واملاحنني ىف القرن التاسع عشر          
 فكانوا مجيعاً منظمني يتحلـون بعقيـدة دينيـة          ،ية أو صناعية   أصول مالية أو جتار    إىل

من % ٧إىل  % ٤ ختصيص فيما بني      إىل ، أدت ىف منتصف القرن التاسع عشر      ،راسخة
  ).٣٨(اخلريية الدخل اإلمجاىل للملكيات الكبرية لألعمال 

كـز  كان يرت أما ىف الواليات املتحدة األمريكية فإن بذل أموال الرب واإلحسان           
الذى كان جزءاً من  " Love thy neighborأحب جارك "ملبدأ املسيحى على ا

أكثـر مـن   الدراسات أن  وتؤكد   ،الثقافة األمريكية منذ عصر املستعمرات وحىت اآلن      
 بليـون دوالر ىف ايـة القـرن         ١٠٤ الىت بلغت    ،من أموال العطاء الفردى   % ٨٣

س واملستشفيات ومراكز الرب    األفراد إىل الكنائس واملدار    ذهبت مباشرة من     ،العشرين
 أن ذلك حيقق هلـم      ، وأكثرهم من الطبقة الدنيا واملتوسطة     ،هبونا إذ يشعر الو   ،املختلفة
 عليهم بعدم   وا ألن حماسبيهم أو حماميهم قد أشار       يقومون ذا العطاء املباشر     أو ،الذاتية

  ).٣٩(التورط مع املؤسسات الوقفية 
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   الوقـف اخلـريى    "طابه مـصطلح     ىف إحدى خ   ، استخدم روكفلر  ،١٩٠١ىف  
Benevolent Trust "   لإلشارة إىل الشركات الىت تضطلع جبانـب اإلحـسان

خرين بـنفس الـصورة     لآلالبذل   وقام حبث األفراد على      ،والتربعات ىف جمال األعمال   
 وذلك دون ابطاء أو تكاسـل       ،والكفاءة الىت يتبعوا لإلنفاق على أنفسهم وأوالدهم      

لتقـنني  احملفزة  خالقى كان من أهم العوامل      أل أن العامل الديىن وا    ويؤكد ذلك ). ٤٠(
  .العطاء اخلريى ىف مؤسسات ماحنة

  :اإللتزام األخالقى  - ب

 دف حتسني اتمع ، ىف القرن السابع عشر    ،بدأت املشاركات اخلريية ىف اجنلترا    
ضرورة  ب  حسن أخالقى قوى   م حيركه ،ستقراطية التجارية رمن خالل مبادرات ألفراد األ    

  ).٤١(التعاون ىف تنمية اتمع املشاركة و

 ومـا   ،كذلك أدى تغري واتساع جمال األعمال ىف الواليات املتحدة األمريكيـة          
 وما ترتب عليها من تغريات إجتماعية       ،صاحبها من زيادة حجم وعدد الثروات الكبرية      

إفـادة  رورة  يستشعرون ض، كل ذلك ساهم ىف افراز منظمني عمالقة  ،وإقتصادية وبيئية 
فال جيوز أن يتمتعوا بعوائد ضخمة       ،اتمع جبانب من اآلثار اإلجيابية الىت جتنيها أعماهلم       

  ).٤٢(بينما ال يتحملون سوى مسؤولية إجتماعية دنيا وسلطات واسعة 

 ،بدأ إحساس جديد باإللتزام جتاه اتمع يتطور لدى املليونريات اجلدد         ومن هنا   
وحتول اإلهتمام إىل تنمية العطـاء      ،أصبح غري مقبول  "  العشوائى املنح"وبات واضحاً أن    

 واملعتمد على دراسات متخصصة لتقدير جدواه ورسم روكفلر سياسة قائمـة            ،العلمى
 هـى  فكانت حماولتـه األوىل      ،على أسس علمية لتحقيق مؤسسة شاملة للعطاء واملنح       

  Rockefeller مث معهد روكفلر لألحباث الطبية ،جامعة شيكاغونشاء ا
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Institute for Medical Research  ،  مث جلنة روكفلر الـصحية 
Rockefeller Sanitary Commission  ،  حىت توج جتربته مبؤسـسة 

 وبذلك جنح ىف حتويل ،)٤٣ ( Rockefeller Foundation روكفلر الوقفية
أكرب آلة  من أكربآلة خللق الثروة ىف العامل إىل Standard Oilأويل شركة ستندارد 

  ).٤٤(ملنح العطاء اخلريى ىف التاريخ 

  

  -: على المستوى القومى ١-٢-٢

 ،إن تطورات كثرية ومتالحقة أدت إىل تغريات ىف أشكال احلياة اإلجتماعية            
 كان هلا أكرب األثر ىف إنـشاء وتطـور املؤسـسات            ، ودور الدولة  ،واحلياة اإلقتصادية 

  -:عمل على دراستها تباعاً ن ،الوقفية

 :لتحوالت اإلقتصاديةا  - أ

 والـىت   ، ىف الواليات املتحدة األمريكية    ١٩٢٠و١٩٠٠ن دراسة الفترة بني     إ
 تبني التغري اإلقتصادى الكبري الذى ترتب عليـه         ،شهدت ظهور أول مؤسسات وقفية    

 أدى إىل   ممـا    ،انتقال اإلقتصاد من اإلعتماد على الزراعة إىل اإلعتماد على الـصناعة          
وانتقاهلم إىل العمل مبجاالت صناعية     ،إىل جمموع العاملني  الزراعيني  تناقص نسبة العمال    

ومن ناحيـة   .  املنسوجات القطنية وتوليد الطاقة والصناعات املعدنية       خاصة ىف    ،جديدة
ثـروة  مـن   % ٦٠ ميلكون   ،من السكان % ٢ الذين ميثلون    ، أصبح األغنياء  ،أخرى
من الثروة  % ٥ سوى   ، من السكان  %٦٥ الذين ميثلون    ، بينما ال ميلك الفقراء    ،البالد

  ).٤٥(القومية 

 أدى إىل التأثري بـشدة ىف       ،هذا التغري اإلقتصادى وإختالف دور رجال األعمال      
 حيث نتج عن التحول من إقتصاد يرتكـز علـى           ،اإلقتصاد األمريكى وإعادة تشكيله   

 ، تغريات كبرية ىف هيكل وعمـل األسـواق        ،الزراعة إىل إقتصاد يرتكز على الصناعة     
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-Multi وظهور الشركات املتعددة     ،تآ وإدارة وهيكلة املنش   ،وسلوك رجال األعمال  
Corporations،     واإلنتقال من سيطرة الفرد على      ،وزيادة أمهية رأس املال الثابت 

ت الىت يزيـد إنتاجهـا      آ نسبة املنش  قد وصلت و ،أسلوب اإلنتاج إىل سيطرة الشركة    
 بينما كان يعمـل     ،من جمموع املنشأت  % ٢،٢السنوى على مليون دوالر أمريكى إىل       

مـن القيمـة الكليـة      % ٤٩ وتقوم بانتاج    ، العمال الصناعيني  جمموعمن  % ٣٥ا  
أسـاليب   من الطبيعى أن تظهر صور جديدة لـسياسات و         مما جعل  ،لإلنتاج األمريكى 

 كما أعلن روكفلر ىف أواخـر       ، وأن ينتهى عصر الفردية إىل غري رجعة       ،إدارة األعمال 
  ).٤٦(ن التاسع عشر القر

  :التغريات اإلجتماعية  - ب

 ، وظهور املؤسسات العمالقـة    ،ن التغري من إقتصاد زراعى إىل إقتصاد صناعى       إ
 حيث بدأت تتشكل    ،ت جديدة بني العاملني وأصحاب األعمال     قاترتب عليه ظهور عال   
 شـكل  جنباً إىل جنب مع تغري     ،الت اإلنتاجية اا وتنتشر ىف كل     تنظيمات عمالية قوية  

 إىل  ،التحول من املالـك العامـل     بمتيزت هذه الفترة     فقد   ،ىف املنشآت الكربى  اإلدارة  
 ويتيح شكل امللكية املشتركة للمجموعات      ،)٤٧( مث إىل اإلدارى احملترف      ،املدير الثرى 

ـ      ،ملسامهنيمن ا يصبح املالك    باألعمال أن    القائمة . شركة وبالتاىل يصبحون  مالكني لل
 حىت يكون إختـاذ     ،أصبح هناك ضرورة للفصل بني امللكية واإلدارة       ،ومن ناحية أخرى  

 وقد ترتب علـى     ،)٤٨( وليس من خالل مالكى األسهم       ،القرار بواسطة إدارة حمترفة   
هذا التطور إنشاء جمالس إلدارات األمناء مسئولة عن إدارة املؤسسات الوقفية اخلاصة            

  .ن املالك األصليني للمنشأة املمولةعاماً  مع بقائها مستقلة مت،القائمة على تنمية اتمع

 ىف  القـاطنني  وخاصة بـني     ، ساد عدم اإلستقرار بني الفقراء     ،من ناحية أخرى  
 ،إلقتصادية ألغلبية السكان الـزراعيني     نتيجة تدىن األمهية السياسية وا     ،اتمع الريفى 
 فـزاد   ،متحـررة  لسياسة إقتصادية  واتباع احلكومة    ، بني الريف واملدينة   ةواتساع اهلو 

 الذين مجعوا الثروات الطائلة من      ،  املدينة  تزايد أعداد أثرياء  لرفض املزارعني للتصنيع و   
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ضرورة حتمـل    إىل وقد أدى ذلك التوتر اإلجتماعى       ،)٤٩(النقود والسندات املالية    
 مسؤوليتها ىف التخفيف مـن شـرور        ، املستفيدة من حرية السوق    ،الثروات الضخمة 
  ـ ال  امـو أوكان ذلك من خالل      ،تمع املدىن الصناعى احلديث   ومساوئ هذا ا ء العط

 ىف التقليل من التوتر ىف احلياة األمريكية وىف احلياة اإلجنليزية على            خلريى الىت سامهت    ا
  ).٥٠( من خالل متويل املستشفيات واملدراس وتنظيم الزيارات لألسر الفقرية ،السواء

  -: دور الدولة –ج 

ية الىت تضطلع بدور شامل ىف كل جماالت النشاط اإلقتصادى          إن الدولة املركز  
 ، ىف صـورة وقفيـات مقننـة       ،ضيقاً للمسامهات الفردية  جماالً  باتمع ال تترك سوى     

 الدراسـات أن    تـبني  حيث   ،يتضح ذلك ىف التجربة الربيطانية    . سسات أو صناديق  مؤ
ـ ،املؤسسات الوقفية اخلاصة ا كانت صغرية احلجم نـسبياً    ة إذا مـا قورنـت    خاص

 ،  British Council فقد حصل املركز الربيطاىن ،دعمة من احلكومةبالصناديق امل
 وهـى   ، على دخل سنوى من أصول عامة بلغ أكثر من ثالثة ماليني جنيه            ،١٩٥٣ىف  

 خالل مخس  Nuffield Foundation نافيلدتساوى اإلتفاقات الكلية ملؤسسة 
وال اخلريية اخلاصة ىف بريطانيا إىل الدور القوى         ويرجع ضعف دور األم    ،)٥١(سنوات  

به احلكومة الربيطانية ىف توفري التنمية والرفاهية اإلجتماعيـة بـالبالد           اضطلعت  الذى  
)٥٢.(  

 جند أنه عندما أصبحت قدرة احلكومة اليابانية املركزية علـى           ،من ناحية أخرى  
الشعىب علـى الـشركات      زاد الضغط    ،حل املشاكل القومية حمدودة إىل درجة كبرية      

 ، خاصة التلوث البيئى الناشئ عن ممارسـاا املختلفـة         ،اإلنتاجية ملواجهة هذه املشاكل   
كما زاد عدد املؤسسات اخلريية واتسع نشاطها ىف تلك اـاالت املدعمـة للنـشاط      

  ).٥٣(احلكومى 

عه  فقد أدى اتساع النشاط اإلقتصادى وتنو      ،أما ىف الواليات املتحدة األمريكية    
طالبة رأس املال الفردى بالتطوع لتغطيـة       مب إىل قيام الدولة     ،على مساحة جغرافية كبرية   
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 والىت ترتبت علـى التوسـع       ،جانب من اآلثار اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية السيئة      
 ال  ، ىف ظل سوق منافـسة تامـة       ،الل الواسع ملوارد اتمع   غستال وا ،الصناعى الكبري 

 فكانت النداءات املتتالية من رؤسـاء الدولـة         ،إال ىف حدود ضيقة   تتدخل فيها الدولة    
اجلوانب غـري   األمريكان بضرورة مسامهة أصحاب األعمال ىف مواجهة بعض من هذه           

 لتتمكن الدولة من التفرغ ملختلـف       ، وختفيف العبء على املوارد العامة     ،املرغوب فيها 
  .القومى للبالدااالت اإلستراتيجية والنشاطات املتعلقة باألمن 

 ،كما يرى الكثريون انشاء املؤسسات الوقفية الىت تقوم بتغطية أنـشطة عامـة            
  ).٥٤(يكون من أفراد غري راضني عن مستويات األداء املنخفضة للنشاط احلكومى 

  :حوافز نمو المؤسسات الوقفية ٣-٢

ربية وما  إن هناك تفاعالً إجيابياً وقوياً بني النشاط املتزايد للمؤسسات الوقفية الغ          
 ،ن نشأة ومنو املؤسسة الوقفية الغربية     ا ذلك   ،تتمتع به من حوافز حكومية ودعم قومى      

وإن جاء نتاجاً طبيعياً للمعتقدات الدينية واحلسن األخالقى والثقـاىف ألفـراد تلـك              
متوقعاً مع الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية والسيادية املتغرية الىت         وتفاعالً   ،اتمعات
 وال أن يصل إىل هذه األرقام اهلائلة        ، إال أنه ما كان ليبلغ هذا احلجم املتزايد        ،مرت ا 

 إذا مل   ، وال أن ميارس هذا الدور املؤثر ىف تلك اتمعات         ،للمبالغ املرصودة للخري العام   
 الذى يتم ترمجتها إىل جمموعة مـن احلـوافز املاديـة            ،جيد الدعم والتشجيع املناسبني   

  .واملعنوية

  :هذه احلوافز تباعاً من خالل جمموعتني ندرس

  .احلوافز املعنوية  - أ

 .احلوافز املادية  - ب
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 :الحوافز المعنوية  - أ

إن املعتقدات الدينية الراسخة واإلميان بالثواب األخروى يعترب العامل املعنـوى           
 ىف حفز األفراد على إيقاف ثروام ىف خمتلف جماالت الرب الىت تعود باخلري على               األهم  
 ورغبتـه ىف اشـراك      ، جنباً إىل جنب مع حب اإلنسان الفطرى للخـري         ،ككلاتمع  

 وحتقيـق مكانـة     ،داء اخلري أل والشعور بالراحة والرضا     ،ميلك من ثروات  آخرين فيما   
إال أن العطاء املاىل يتطلب تدعيمه باملزيد من احلـوافز الـىت            ).٥٥(إجتماعية متميزة   

  . والذى يصعب التضحية به، عن املال وتسهم ىف التخفيف من وطأة التنازل،تقويه

ن ثـروات   ي وما صاحبه من تكو    ،إن ارتفاع معدالت النشاط اإلقتصادى الغرىب     
جتماعى والبيئى   وما ترتب عليه من تغريات ىف اال اإل        ،هائلة وانشاء شركات عمالقة   

روات  هذه الث  حتمل بضرورة   ، لدى القدة وأفراد اتمع    ، أفرز شعوراً عاماً   ،واإلقتصادى
 ذلـك أـم   ،هامـة   Social Responsibilityالضخمة ملسؤولية إجتماعية 

 الىت جعلت القطاع اخلـاص املـسيطر        ،املستفيدين األساسيني من حرية قوى السوق     
 الوحيد لألرباح اإلقتصادية املتحققة ىف      اجلاىن و ،األساسى على ثروات اتمع وإمكاناته    

 بينما ال يتحمل سوى مسؤولية إجتماعيـة  ،سعة فذلك القطاع ينعم بسلطات وا     ،البالد
 أكثر من   ، حىت أن أحد املفكرين األمريكان قرر أن الشركات الكربى حتدد          ،)٥٦(دنيا  

 واملكـان   ، ونوعية املاء الذى نـشربه     ، كمية اهلواء الذى نستنشقه    ،أى مؤسسة أخرى  
 أن   وقـد بـات واضـحاً      ،)٥٧( بينما ال تتعرض ألى مساءلة مـن         ،الذى نعيش فيه  

اسة قـرروا عـدم      وأن الس  ،لعة حرة مل يعد مقبوالً    استخدام قطاع األعمال للبيئة كس    
ــا جينيــ  ــل م ــورات اخلارجيــ  جتاه ــن الوف ــاع م ــذا القط .                                   )٥٨(ة ه ه

ضرورة إعادة النظر إلجياد عالقة صحيحة       ب ، لعقود طويلة  ،وقد ترتب على ذلك املناداة    
 عن أن منو اإلقتصاد     ، فضالً ،بني تلك الشركات واحلياة اليومية ألفراد اتمع األمريكى       

 يتمتع عدد منهم حبـس      ،نظمني أمريكان عمالقة   اىل إفراز م    قد أدى  ،األمريكى وتغريه 
 الكـربى ال   حىت بات واضحاً أن مـسؤولية الـشركات    ، اإلجتماعية شديد مبسئوليته 

     ).                ٥٩( وقيمـى    ، ولكنها ذات بعد إجتمـاعى وأخالقـى       ،تتوقف عند حتقيق األرباح   
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حـث  ، وبعد أحداث شغب ىف املدن األمريكية الكربى  ، على سبيل املثال   ،ىف الستينيات 
 جمتمـع األعمـال   ، Lyndon Johnsonالرئيس األمريكى ليندون جونسون 

لفعال ىف التصدى ألمراض املدينة واملسامهة ىف إنـشاء اتمـع           األمريكى باإلشتراك ا  
 الـشعور امللـح للقـادة       ، خالل هذه الفتـرة    ، التقارير املتتالية  توقد عكس . الكبري

السياسيني واحملليني واإلداريني بضرورة البدء ىف العمل املتـضامن إلشـباع حاجـات             
 أن تقوم الشركات    ة أصبح هناك اجتاهاً عاماً ىف الواليات املتحد       ،ىف السبعينات . اتمع

 األموال اخلرييـة واملـنح إىل      تعمل على توجيه     ،ةكربى بإنشاء أقسام لألعمال املدني    ال
ىف نفس هذه الفترة قامت جلنـة التنميـة         و، احتياجات اتمعات الىت توجد ا     مواجهة

ــصادية   Committee for Economic Developmentاإلقت
(CED)،     تمع     ال بإصدار تقرير حول العقد اجتماعى اجلديد بني رجال األعمال وا، 

ثـل الـدائرة الداخليـة فيهـا        مت ، املركز بإقتراح منوذج ذى ثالث دوائر احادية     وقام  
 ،مسئوليات قطاع األعمال ىف انتاج سلع وخدمات عالية اجلودة وتوفري فـرص عمـل       

 فهى اخلاصة باملسئولية املتعلقة حبمايـة       ،ما الدائرة الثانية   أ ،أرباح ملالكى األسهم  حتقيق  و
 وختتص الدائرة اخلارجيـة مبـسئوليات املـشاركة ىف          ،البيئة وتوفري مناخ آمن للعمل    

  ). ٦٠(دينة اخل مشكالت اتمعات كالتعليم وأحوال امل

 عندما نـادى    ،سؤولية اإلجتماعية بصورة أوضح    ظهر تفعيل امل   ،اتنىف الثماني 
 ، ىف خالل محلته اإلنتخابية، Ronald Reaganرئيس األمريكى رونالد رجيان ال

 نظرا لتناقص مساندة الدولـة  جتماعيةع اخلاص بتوفري شبكة أمان  ابضرورة قيام القطا 
 إال  ،عال ىف قدرام ملواجهة هذا التوق      وقد تردد قادة قطاع األعم     ،للربامج االجتماعية 

 والـىت  ،  Business Roundtableاألعمـال  املائدة املستديرة لقطـاع  أن 
 قامت مبناقشة   ، الواليات املتحدة  تكونت من رؤوساء جمالس إدارات أكرب الشركات ىف       

 وكان هذا   ،قتصادىاإلجتماعى و اإلداء  األ  من    صور إىل  العقد اإلجتماعى    فكرة   حتويل
ىف الواليـات   ؤولية اإلجتماعيـة املـشتركة      ساإلجتماع مبثابة تأريخ ملوضوع تفعيل امل     

 مع اإلهتمام مبا يقدمه مـن       ، واشعار القطاع اخلاص بأمهية دوره ىف هذا اال        ،املتحدة
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وأصبح واضحاً  . مبادرات وتطوع وترسيخ لعالقات التعاون بني القطاع اخلاص والعام        
  ).٦١( أنفسهم أمناء على الصاحل العام قد اعتربواأن رجال أعمال هذه الفترة 

 إال أن   ، متت مراجعة جديدة للعقد اإلجتماعى     ، القرن املاضى   من ىف التسعينات و
 كان اإلعتقاد العام بأن الشركات الكـربى        ،احلافز على املسؤولية اإلجتماعية املشتركة    

 وهو توفري فرص عمل جيدة لنسبة كبرية        ،فشلت ىف حتقيق دورها اإلجتماعى األساسى     
  ).٦٢ (من قوة العمل األمريكية

جه ىف العقود األخرية إىل حتفيز قطـاع األعمـال للقيـام     التو،يتضح من ذلك  
ذلـك بإدخـال    و ، واشراكه ىف معاجلة مشاكل اتمع املختلفة      ،مبسئوليته اإلجتماعية 

 جنباً إىل جنب مع تركيـزهم       ،)٦٣(اإلعتبارات اإلجتماعية ىف قرارات قطاع األعمال       
 والعمـل علـى     ام للمجتمع  وذلك باملشاركة ىف حتقيق الصاحل الع      ،على حتقيق األرباح  

 ، وختصيص ودائع خلدمة أهداف عامـة      ،)٦٤(خدمة اتمع من خالل منظمات خريية       
  إىل حدوث تغيري ىف القـيم اإلجتماعيـة        ، واحلافز اهلام  ،وقد أدى ذلك اإلجتاه القوى    

 وزاد  ،حيث قل التركيز على املنافسة واملصلحة اإلقتصادية والربح كمعايري للتقـدم          ،
   ).٦٥(جة املشاركة ىف الرفاهية العامة للمجتمع كمعيار له  بدراألخذ

  وإنشاء املؤسسات  ،إن تفعيل املسؤولية اإلجتماعية كحافز لزيادة العطاء اخلريى       
ـ     ا   جديد احافز يضاف اليه    ،الوقفية بأنواعها املختلفة   ئل اإلعـالم   ا من خالل قيام وس

 ومن ذلـك مـا      ،وأهدافهامها   على اختالف أحجا   ، هذه الوقفيات  ىباإلشادة مبؤسس 
إحدى رائدات الصحافة النسائية ىف اليابـان ميتـسوكو شـيمو مـورا             اقدمت عليه   

Mitshu Simomura ، نشر تقارير عن الـشركات اليابانيـة  ب عندما قامت، 
لواليـات  ا وكذلك ما هو متبع ىف       ،)٦٦(ترتيبها وفق مسامهاا اخلريية      على   عملتو

  واعتبـارهم  ،صحاب الصناديق واملؤسـسات الوقفيـة     ملتحدة األمريكية من تكرمي أل    
  .مواطنيني من الدرجة األوىل
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  :الحوافز المادية  -  ب

 يتطلب دعمه باحلوافز    ، توافرت له من احلوافز املعنوية     ا مهم ،إن العطاء اخلريى  
 فـضال عـن ضـرورة       ،املادية لتشجيع اإلنسان على التخلى عن أمواله احملبوسة لديه        

كمـا   ،هلا من أهداف وجمـاالت      حدده  املوقفة فيما  لا هذه األمو  ستمراراإطمئنانه إىل   
 حـافزاً علـى هـذا     الشخصىيساعد ىف ذلك حتقيق بعض عوائد مادية على املستوى      

صيل نفع خاص نتيجة املكانة اإلجتماعية العالية كاحلـصول علـى            من ذلك حت   ،العطاء
قتصادى العـام وتقويـة      وكذلك حتسني املناخ اإل    ،أماكن متميزة ىف املسارح واألوبرا    

كذلك جنحت الواليات    ،)٦٧( حتقيقاً للمزيد من األرباح      ،العالقات اإلقتصادية اخلاصة  
املتحدة ىف هذا التحفيز من خالل إرساء نظام قانوىن جيعل املؤسسات الوقفية اخلاصـة              

وبذلك .  وإمنا عن القطاع اخلاص أيضاً     ، ليس فقط عن القطاع احلكومى     ،قطاعاً مستقالً 
 ،عترب املؤسسة الوقفية مؤسسة غري حكومية وغريهادفة للربح متتلك أصـوالً خاصـة            ت

هذه املنح ملؤسسات أخرى غري     بتقدمي   كما تقوم    ،حتصل على معظمها من اهلبات واملنح     
 وذلك من خالل نشاطات ختدم الـصاحل العـام          ،هادفة للربح تنفيذاً لربناجمها اخلاص    

)٦٨.(  

ىف نشاط ومنو املؤسسات الوقفية من خالل حـوافز         إن احلكومات الغربية تؤثر     
 لقيام هـذه املؤسـسات      ، تتمثل بصفة أساسية ىف إعفاءات وختفيضات ضريبية       ،مادية

الشئون  خاصة ىف جمال     ، والتخفيف عن كاهلها   ،مبشاركة احلكومة ىف أداء األعباء العامة     
لدولة أن منح هذه    رب ا تكما تع  )٦٩( الذى حترص الدولة على عدم التدخل فيه         الدينية

اخلري املتمثل ىف بذل أموال      أساسياً للمحافظة على العرف األمريكى        عنصراً اإلعفاءات
  ).٧٠(والعطاء من خالل مؤسسات خريية ووقفية 

إن منح إعفاءات ضريبية مقننة يعترب عامالً أساسياً ىف إنشاء ومنو العديـد مـن               
) ٣) (جــ    (٥٠١ن خالل املادة    مالدولة   حيث تضمن    ،املؤسسات الوقفية األجنبية  

من الئحة قانون الضرائب إعفاءات ضريبية مقننة لتلك اهليئات والصناديق واملؤسسات           
 وتعلـيم   ، والعلميـة  ، واخلرييـة  ، والتعليمية ،ااالت الدينية "املنشأة والعاملة فقط ىف     
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اضـية للـهواة     وتنشيط املنافسة الري   ، وجماالت اختبار السالمة العامة    ،القراءة والكتابة 
  ).٧١ (" وملنع القسوة ضد األطفال واحليوانات،احملليني أو الدوليني

 يتم مـنح إعفـاءاً ألى       ١٨٩٤ومبوجب أول قانون للضرائب على الدخل ىف        
 وقد مت إعادة صـياغة      ، إحتاد أو منشأة منظمة ألهداف دينية أو تعليمية أو خريية فقط          

 ، ١٩١٨ و   ١٩١٦ و   ١٩١٣ و ١٩٠٩ سنة    هذا اإلعفاء ىف القوانني الالحقة     وحتديد
 وتوجد هذه اإلعفاءات اليوم ىف      ،حيث أضيفت كلمة علمية ىف الثالث قوانني األخرية       

. )٧٢(١٩٥٤  لـسنة   Internal Revenue Codeالئحة الدخل الداخلى 
 وتتوىل اإلدارة الفدرالية وإدارات الواليات املختلفة شروط تسجيل املؤسسات الوقفية         

 وسلطات وواجبات األمنـاء اخلاصـة باسـتثمار أصـول           الوقفية املاحنة واملؤسسات  
 ومنها أنه ال جيوز لألمنـاء احلـصول أو      ،ه اإلستثمارات   ذالصندوق وضرورة تنويع ه   

  :يلىعلى اإلحتفاظ ملدة ما 

  .ستثمارات املضاربيةاال -

 .الىت ال تتمتع باألمان والعائدستثمارات اال -

 .يكاخلاصة بفرد أو شرستثمارات اال -

 .ىف أى منشأة يكون لألمناء فيها مصلحة خاصةستثمارات اال -

 .املؤقتة أى تلك الىت دف الربح أو العائد السريعستثمارات اال -

 .ىف رهوناتستثمارات اال -

 .ىف أصول عقارية خارج الواليةستثمارات اال -

 .غري املنتجةستثمارات اال -

-  
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 .املتمثلة ىف قروض خاصة بدون ضمانستثمارات اال -

 .ستثمارات ذات الطبيعية املدمرةاال -

 ).٧٣. (ىف التأمني على احلياة أو العقود املؤبدةستثمارات اال -

ضى القانون األمريكى الذى مينح هذه املؤسسات إعفاءات ضـريبية مـن            قوي
 ، Internal Revenue Service (IRS)خالل اخلدمة الداخلية للـدخل  

من أصول املؤسـسة سـنوياً      % ٥ل عن   أن تفرض عليها ىف املقابل تقدمي هبات ال تق        
 IRS مرفقة بـإقرار     ، وتقوم بذلك من خالل تقارير سنوية مفصلة       ،لألغراض اخلريية 

وتؤكد الدراسـات أن هـذه النظـام        ). ٧٤( فيها دخلها ونشاطاا ومدفوعاا      تبني  
 وبذهلا بـسخاء ىف خمتلـف       ،الضريىب كان له أثره ىف تشجيع إنشاء املؤسسات الوقفية        

بليـون   ١٧ ألف مؤسسة وقفية بإعطاء أكثر مـن         ٤٦ قامت   ١٩٩٨ ففى   ،االتا 
تطبيـق قـانون    حيث يـتم     ،أما ىف كندا  ). ٧٥(دوالر أمريكى إىل النشاطات اخلريية      

 مليون دوالر كندى    ٤٥٠ مؤسسة وقفية منحت أكثر من       ١٠٧٢ فإن   ،ضرائىب مشابه 
  ).٧٦(لألغراض اخلريية 

ـ  الدراسات الكميـة      من ة قامت جمموع  ،من ناحية أخرى    مـن عـدم     دبالتأك
 دبالتأك كما قامت جمموعة أخرى      ، الضريبية اإلسراف ىف منح اإلعفاءات والتخفيضات    

  ).٧٧(من مدى إستجابة املاحنني هلذه السياسة الضريبية املشجعة 
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  إمكانات اإلفادة : ثالثًا

  من تجارب المؤسسات الوقفية األجنبية
  

الفردية احملـدودة    من صوره     تطور العطاء اخلريى األجنىب    بينت الدراسة السابقة حركة   
االقتـصادى واالجتمـاعى     ومواكبة ذلك التنامى مع التطـور        ،إىل األنواع املؤسسية املتعددة   

 ممـا يؤكـد     ، وتزايد أحجام ثروام وأرقام أعماهلم اخلاصـة       ،يادة عدد املليونريات   وز ،للبالد
 وـضة اتمعـات     ، الوقف ىف أشكاهلا املختلفـة     ؤسسةاإلجيابية األكيدة بني ضة م    العالقة  

  . مستمراقتصادياً واجتماعياً ىف تفاعل تبادىل

د على اإلفادة من هذه الدراسة لدعم حركة إحياء الوقف اإلسالمى من خـالل              ونعم
 وذلك من   ، وعوامل  وحوافز انشاء ومنو املؤسسات الوقفية       ،تدارس أنواع املؤسسات الوقفية   

  :خالل

  .أنواع املؤسسات الوقفية ١-٣

  . عوامل انشاء املؤسسات الوقفية١-٣

 . حوافز منو املؤسسات الوقفية٣-٣

 

  : أنواع المؤسسات الوقفية١-٣
 عملت على   ،ن مؤسسة الوقف اإلسالمى الىت أسهمت ىف بناء ومنو احلضارة اإلسالمية          إ

 ،لصحية والثقافية والتدريبية  حتقيق مدى واسع من األهداف اإلنسانية واالجتماعية والتعليمية وا        
   يـتم   ، مؤبدة أو مؤقتـة    ، منقولة أو مشاع   ، عقارية أو مالية   ،وكانت تتخذ شكل وقفية شرعية    
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وىف العـصر احلـديث أصـبحت       . قفارصدها ومناؤها لتحقيق األهداف احملددة من قبل الو       
إليهـا  ة حيتاج    تضم بعضها إىل بعض إلنفاقها ىف مشروعات وقفي        ، خاصة املالية منها   ،األوقاف

  .تلفةاملسلمون ىف جمتمعام املخ

 وهـى   ،ن الصورة التقليدية للوقف تنفق واألنواع األجنبية للمؤسـسات كودائـع            إ
تتفـق   ىف صورا احلديثة فإـا       ، أما األوقاف العاملة   ،مؤسسات املالكني واملؤسسات العائلية   

 ومنظمات   وأوقاف اتمع  ،العاملةية   واألوقاف اخلري  ، واملؤسسات العاملة  ،ومؤسسات اتمع 
  صـورة  إال أن أوقافنا اإلسالمية تفتقد نوعاً هاماً من املؤسسات الوقفيـة هـو            ،مجع األموال   

 والـىت ال    ، وودائع الـشركات   ،املؤسسات كشركات وهى الصناديق املدعمة من الشركات      
ـ   ، اللهم اال ىف بعض الدول اإلسالمية      ،تنتشر بصورة كافية    ،اإلسـالمية األم   ة وخاصة الدول

 وإحـساس   ، وذات رؤية جمتمعية بعيدة    ،لضرورة ارتباطها بشخصيات قوية اقتصاديا وعقائدياً     
  .عاىل باملسئولية االجتماعية لرأس املال

 الىت تقبـل طلبـات املـنح        ، صورة املؤسسة الوقفية العمالقة    نأ  جند ،من ناحية أخرى  
ىف املؤسـسة    من الصور قليلة اإلنتـشار       ،حنة املا  الوقفية  أى املؤسسات  ،لألهداف الىت حتددها  

تعترب من أكثر الصور الىت تـدعم النـشاطات          بينما   ، إال ىف أمثلة معدودة      ،الوقفية اإلسالمية 
 ىف خمتلف ااالت العلمية والتعليمية والتدريبية       ،ى تلك غري اهلادفة للربح    أ ،اخلريية والتطوعية 

والنـشرات  ) ٧٨( والىت تتصدر هلـا الكتابـات   ،والفنيةوالبحثية والصحية والبيئية والثقافية     
األجنبية بالعديد من التوصيات والتوجيهات لتوضـيح أسـس ووسـائل احلـصول عليهـا               

 دون أى أهـداف     ،واستخدامها من قبل املقبلني على مزوالة هذه األنشطة اخلادمة للمجتمـع          
  .لتحقيق الربح
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  : عوامل انشاء املؤسسات الوقفية٢-٣

ء املؤسسة الوقفية اإلسالمية جاء كنتيجة طبيعيةإللتزام املسلمني مببادئ دينيهم          ن إنشا إ
 الذى أكد أن ثواب الصدقة اجلارية ال ينقطع بعد انتـهاء            ، نبيهم اجلليل   واتباعاً لسنة  ،احلنيف

 فكان اإلقبال الكبري من املسلمني على البحث عن خمتلف أوجه النفـع ألفـراد               ،حياة املسلم 
 ويوصون بإيقاف ما ال يزيد عن       ،سلم ليوقفوا فيها جزءاً هاماُ من ثروام أثناء حيام        اتمع امل 

 وقـد   ،)الثلث والثلث كـثري   : ( التزاماُ بقوله صلى اهللا وعليه وسلم      ،ثلث مرياثهم بعد وفام   
 ،ساعد ىف ازدياد وتنوع األوقاف اإلسالمية تنامى ثروة املسلمني ابان ازدهار الدولة اإلسالمية            

إحـساسهم   وازدياد   ، وتنامى احساسهم بالفنون واآلداب    ،وارتقاء مستويام الثقافية والعلمية   
 فكانت األوقاف ىف خمتلف ااالت      ،هم مع مشاكل ضعفائهم وأقرام     وتعاطف ،ببعضهم البعض 

 مع احلفاظ على هوية اتمع اإلسالمى       ،ذات صلة وثيقة بالواقع االجتماعى واالقتصادى املتغري      
 فلم تقتصر األوقاف اإلسـالمية      ،عمارت غاياته الشرعية ىف العبادة واال      كما حقق  ،وخصائصه

 وإمنا مشلت خمتلف النواحى النفسية والدينيـة والتعليميـة والثقافيـة            ،على دور العبادة فقط   
  ).٧٩(والصحية والفكرية واإلدارية 

د بعيد مع تلـك الـىت       نشاء املؤسسة الوقفية األجنبية متفقة إىل ح      إلقد كانت عوامل    
 مما يؤكد أن النمو االقتصادى ومـا يـصاحبه مـن            ،ساعدت على ازدهار األوقاف اإلسالمية    
حساس بأفراد اتمـع ومـا    إ وما يتمخض عنه من      ،ارتفاع مستويات معيشية ودخول األفراد    

حييط به من ظروف وما يتعرض له من مشاكل يسهم ىف إفراز أشكال من اهليئات واملؤسسات                
على أن يفيد مجيـع أفـراد       ،لىت تعمل على اإلشتراك ىف استمرار هذا التقدم والنمو والعمل           ا

  . خاصة أولئك األقل دخالً واألقل نصيباً من ثروات اتمع،اتمع منه

  

 مركز صاحل عبد اهللا كامل ،أثر الوقف ىف تنمية اتمع): نعمت عبد اللطيف(مشهور -٧٩
  . ٦٦-٦٥ ص .١٩٧٩ زهر، القاهرة،لإلقتصاد اإلسالمى، جامعة األ
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 نشاء الوقفيات األجنبية الىت جاءت نتيجة ما حدث ىف البالد          جند أن إ   ،من ناحية أخرى  
 وما أفرزه من ثروات شخصية هائلة       ، وما تبعه من تغريات اجتماعية وبيئية      ،من حتول اقتصادى  

  وأعطتها دفعة  ،أت فيها ات الىت نش   هذه األوقاف قد أفادت اتمع     ،اختص ا عدد من األفراد    
 كما أدت إىل حتوهلا من جمردجهود فرديـة عـشوائية إىل            ،إىل األمام أدت إىل مزيد من التقدم      

  . ومطردة ىف النمو عدداً وحجماً وأهدافاً،مؤسسات منظمة

 وقـصور   ، املؤسسة الوقفية عن جمال العمل اخلـريى        احنسار وقد يفسر ذلك جانباً من    
    تمـع            ،االتدورها ىف العديد من اواخنفاض أثرها وتأثريهـا ىف اإلضـطالع بأهـداف ا 

  . والىت كانت ىف وقت من األوقات من أهم أدوات حتقيقها ودفعها قدماً،اإلسالمى

  

  : حوافز نمو المؤسسات الوقفية٣-٣
نشاء املؤسسات الوقفية األجنبية قد جاء نتيجة لعدد مـن احلـوافز املعنويـة              إن منو   إ

  :واحلوافز املادية

 -:احلوافز املعنوية   -  أ

نشاؤها من قبل شخصيات تتمتع حبس أخالقى       إن األوقاف األجنبية املتميزة مت      إ
 وينصرف الوضع نفسه على     ، وذلك كروكفلر وفورد وكارنيجى    ،وإميان عقيدى قوى  

 حيث كان   ،القائمني باألوقاف اإلسالمية سواء ىف العصور القدمية أو القريبة أو احلديثة          
  خاصـة مـع  ،افعة هلمثواب األخروى هو أقوى العوامل الد     والطمع ىف ال   احلافز الديىن 

 جنباً إىل جنب مع اإلحساس القوى بضرورة إجياد حل           ،غياب أى حوافز مادية أخرى    
 حفاظـاً علـى هويتـها       ،للمشاكل احمللية بأيدى ورؤوس أموال أبنائها من املـسلمني        

ـ     إال ،التقدم والرقى  وحتقيقا ألهدافها  ىف      ،ميةاإلسال ت  أن املوجة اإلشتراكية الىت أطاح
 أدت إىل انتكاسة شديدة لقـدرات       ،بالثروات واألصول ىف عدد من البدان اإلسالمية      
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 فضالً عـن التـسبب ىف تبديـد         ،األفراد والقطاع العائلى على إنشاء أوقاف جديدة      
  .األوقاف املوجودة بالفعل

  الىت ميكـن ان تـسهم ىف        اسات أن الوازع الديىن هو أقوى احلوافز      وتبني الدر 
 حيـث تعتـرب     ، لألوقـاف   املؤسسي – مية منوذجاً فريداً ىف التقنني    جعل البالد اإلسال  

 الوقف  ل عائدها األخروى أساس قيام مؤسسة     الصدقة اجلارية ورغبة املسلمني ىف حتصي     
  ). ٨٠(اإلسالمية 

فـراد  ألتماعية لرأس املال و    جند أن استحضار املسئولية اإلج     ،من ناحية أخرى  
 لة ممثلة ىف قياداا السياسية       ودور الدو  ، ودفعه إىل التقدم والرقى    ماتمع ىف بناء جمتمعه   

 كان له دوره الواضح فيما وصلت إليه أعداد املؤسـسات           لكذ كل   ،فزادعم هذا احل  ل
 وتبني قراءة الواقـع     ،نشاطاا املختلفة ما مت رصده من رؤوس اموال للتقوم ب        و ،الوقفية

 حيث مل يتضح احلس باملـسئولية       ،ات اإلسالمية  اتمع  معظم ود هذا اإلجتاه ىف   عدم وج 
 ىف هـذه    د من املليونريات الذين حققوا ثروات هائلة      يعدالاالجتماعية لرأس املال عند     

 ال متثل سـوى نـسباً       ، فجاءت اسهامام ىف مؤسسة الوقف اإلسالمية ضعيفة       ،البالد  
  .يد بتزايد هذه الثروات وال تز،بسيطة من جمموع ثروام

الدول اإلسالمية سياسات حفز احلـس االجتمـاعى          مل تتنب  ،خرىمن ناحية أ  
 املطلوب مـن رأس املـال       والسياسى ألبنائها بوضع خطط واضحة حتدد فيها النصيب       

 وحتقيقاً لنمو وازدهـار     ،غطيه مسامهة منه ىف التخفيف من أعباء امليزانية العامة        اخلاص ت 
 أنواعها تقديراً عامـاً      تلق اجلهود الفردية بإقامة وقفيات على إختالف        كما ال  ،اتمع

 وهى من العوامل الىت تسهم ليس       ،سواء ىف وسائل اإلعالم أو احملافل الرمسية والشعبية       
 اـاالت ذات اإلحتيـاج       اىل تلـك   لفت األنظار ىف  وإمنا  ،فقط ىف اإلشادة بالواقفني     

ارشادهم إىل كيفية إنـشاء هـذه       نبا اىل جنب مع        ج ،من قبل األفراد  فيها  للمشاركة  
  .الوقفيات
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  -:احلوافز املادية   -  ب

 مل حتقق وحدها للمؤسسات الوقفية األجنبية ما        ، على أمهيتها  ،ان احلوافز املعنوية  
لتنظيم القانوىن أثره البعيد ىف دعم انشاء هذه         فلقد كان ل   ،وصلت إليه من منو وانتشار    
 أو مـن حيـث      ،جمالس ادراـا  سواء من حيث تنظيم     ،رداملؤسسات وحفز منوها املط   

 أو من حيث إعفائهـا      ، أو من حيث محايتها القانونية     ،قطاع مستقل ىف اتمع   وضعها ك 
ذلك أن التشريعات القانونية ىف الدول اإلسالمية مل حتدد هلذه املؤسسات إطاراً            . ضريبياَ
لها مـستقلة أو متـضامنة مـع         ينظم إدارة هذه املؤسسات بشكل جيع      ،اضحاًوقانونياً  

 واإلستقالل  ، مبا يوفر قدراً أكرب من اخلربة ىف إدارة رؤوس أمواهلا          ،الواقف أو الواقفني  
 مع ضرورة عدم خروجها علـى       ،عن املاحنني ىف اختاذ قرارت اهلبات وفق قواعد حمددة        

ت  كما مل تضمن التشريعات القانونية للدولة هلـذه املؤسـسا          ،وصايا الواقف األصلى  
 ، والقطاع احلكومى  ،اع العائلى    يضاف إىل القط   ،خصوصيتها كقطاع مستقل ىف اتمع    

 حيث متثل األوقـاف الـشكل الثالـث         ،ن كان اتمع اإلسالمى هو األوىل بذلك      وا
 وهـى امللكيـة     ، وامللكية العامة أو اجلماعيـة     ،للملكية بعد امللكية الفردية أو اخلاصة     

موعة من األفراد ىف ملكية مال من األمـوال املوقوفـة           املشتركة والىت تشترك فيها جم    
 فال يكون لإلدارة احلكومية سلطة التدخل ىف إدراة أمواهلـا أو فـرض              ،)٨١(عليهم  

 وهو ما يوفر هلذه     ،سلطتها عليها لتوجيهها إىل أهداف قد خترج ا عن وصايا الواهبني          
التـدخل احلكـومى أو تـدخل        بعيداً عن    ،املؤسسات الوقفية احلماية القانونية للعمل    

 بعيدا عـن التعـرض      ،ريقة سلسلة اإلستمرار ىف العمل بط    ويضمن هلا    ،القطاع العائلى 
ات إدارية أو سياسية أو تنظيمية وفقاً للقرارت احلكومية الىت قد ختتلف بـاختالف              هلز

  .اإلدارة السياسية ورؤيتها اخلاصة بعمل هذا القطاع

  

يات اإلقتصاد اإلسالمى، عامل الغد، القاهرة، أساس): نعمت عبد اللطيف(مشهور -٨١
 .٢٠٧-٢٠٤ص . م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤
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ملمنـوح  عفاء الـضريىب ا   ء املؤسسات الوقفية جيد له ىف اال       جند أن انشا   ،أخرياً
 فضالً عـن زيـادة رؤوس       ،قبال على انشاء وقفيات جديدة    للواهبيني مصدراً هاماً لال   
  . بالفعلأموال الوقفيات القائمةن

د أن النظام الضريىب األجنىب يعترب من أهم احلـوافز إلنـشاء ومنـو              كذلك  جن  
 قد تصل   ، حيث تضمن قوانني ضريبة الدخل اعفاءات هامة لألفراد        ،املؤسسات الوقفية 

 إلنشاء مؤسسات وقفية خالل      لالفراد  كحافز ،من الدخل ىف بعض احلاالت    % ٣٠إىل  
 ، اإلفادة من اإلعفاءات الضريبية    حيام مع وضع الضمانات القانونية لعدم اإلسراف ىف       

 كما تـضمن تـوفري      ،)٨٢ (من خالل حتديد واضح ألهداف وأعمال تلك الوقفيات       
أن تفعيـل الئحـة      وقد أكدت الدراسات     ،عفاء الضريىب الكامل للوحدات اخلريية    اال

 من خالل خدمـة الـدخل   ، Internal Revenue Codeالدخل الداخلى 
 قد سامهت بـشدة ىف  ،Internal Revenue Service (IRS)الداخلى 

 وهى الئحة متكاملة تـضمن      ،هاتنشيط انشاء املؤسسات الوقفية وتوسيع جماالت عمل      
 وعدم  ، وعدم تراكمها لدى املؤسسة الوقفية       ،األموال اخلريية إىل أهدافها احملددة     توجيه

ـ        ،استخدامها ىف معامالت ختل باألهداف احملددة      ها  مع توفري كافـة الـضمانات لعمل
)٨٣.(  

 حيث ترى   ،احلافز القانوىن مبختلف أبعاده   وتؤكد الدراسات الغربية على أمهية      
 إال أنه مل ينمو لعدم دعمه بقانون وضـعى          ،ساساًأن الوقف اإلسالمى نشأ حبافز ديىن أ      

 ، كما حدث ىف الغـرب     ،يضمن له اإلستقاللية واحلماية القانونية واحلافز املادى القوى       
 ىف   خاصة ، وجود ثروات هائلة لتأسيس أوقاف بالبالد اإلسالمية       وذلك على الرغم من   

  ).٨٤(الشرق األوسط 
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  خاتمـــة
أن تفيـد    الوقف اإلسالمية ميكن      الدراسة إىل أن حركة إحياء مؤسسة      لص من هذه  خن  

  -: وذلك من خالل ،ا االمن التجربة الغربية ىف هذ

 ،حافزاً أكرب عندهم مـن غريهـم       والذى يعترب  ،لدى املسلمني احياء احلافز الديىن     -
ثريـاء   خاصة لدى األ   ،حيث يضيف إىل العائد الدنيوى ثواباً أخروياً مستمراً باستمرار الوقف         

 اسـتناداً   ،ا مجيع أفراد اتمع املسلم شركاء فيه      ون يعترب ، ضخمة اجلدد الذين يكونون ثروات   
 .هى ملكية اخلالق سبحانه وحده بأن ملكية األموال واملوارد والثروات إىل املبدأ اإلسالمي

 وحفزهـا مـن     ،حياء اإلحساس باملسؤولية االجتماعية لدى مجيع أفراد اتمع       إ -
 وحفزها مـن    ،جانب وسائل األعالم املختلفة الىت جتعل كبار وصغار الواقفني مناذج حيتذى ا           

 الـدعم   جانب احلكومات من خالل برنامج واضح يتم من خالله حتديد ااالت الىت حتتـاج             
 .التطوعى من األفراد واهليئات ملساندة السلطات العامة ىف حتقيق تقدم ومنو اتمع

 جنباً إىل جنب مع األشـكال       ،تشجيع قيام أشكال جديدة من املؤسسات الوقفية       -
 ومن ذلك العمل على التوسـع ىف        ، نظراً لكوا أكثر مالءمة مع الظروف املعاصرة       ،التقليدية

 مث  ، والىت تقوم على جتميع اهلبات واملنح من األفـراد واهليئـات           ،قفية املاحنة أنواع املؤسسة الو  
 وكذلك مؤسسات الـشركات     ،تعمل على إعادة توزيعها وفق ااالت الىت حيتاج إليها اتمع         

أو الصناديق املدعمة من الشركات حتقيقاً لتفاعل رؤوس األموال العاملة مع متطلبات اإلرتقاء             
 . تقدمه ومنوهباتمع ودعم

كقطاع له حركته   ،توفري اإلطار القانوىن الذى يضمن استقاللية املؤسسات الوقفية        -
 ومبا يضمن له مرونة     ، بعيداً عن تدخل القطاع العائلى أو القطاع احلكومى        ،املستقلة ىف اتمع  

اإلدارية الىت   بعيداً عن اهلزات السياسية و     ، واإلستمرارية املنتجة  ،التحرك لتحقيق املصاحل العامة   
 وبذلك يصبح قطاعاً ثابتاً من قطاعات اتمـع العاملـة علـى منـوه               ،قد يتعرض هلا اتمع     
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 حتقيقاً لفائدة اتمع    ،اء أو املنع  كومة ىف نشاطه بالتحديد أو اإللغ      فال جيوز تدخل احل    ،وارتقاءه
 .ككل

س إدارا تنفيذ   ضمان التنظيم القانوىن للمؤسسات الوقفية الذى يتيح ألمناء جمال         -
 وعـدم   ، والذى يضمن عدم اخلروج على األهداف احملددة للوقف        ،وصايا الواقف أو الواقفني   

 واإلتساق مع باقى اهليئات العاملة ىف جمال خدمة اتمـع           ،التفريط ىف استخدام رؤوس أمواله    
 .وحتقيق منوه وتقدمه

يه نصيباً هاماً منه    ادراج اعفاءات مشجعة ىف اللوائح الضريبية للدخل تضمن توج         -
 أو باإلسهام ىف مؤسسات وقفية ماحنـة قائمـة          لة سواء ىف مؤسسات وقفية مستق     ،ألوجه اخلري 

 ورفع هذه النسب    ،بالنسبة للصدقات املمنوحة ىف السر    % ١٠ وذلك بنسب تصل إىل      ،بالفعل
ـ  ،إىل ثلث الثروة والدخل أو التركة للوقفيات والصدقات املمنوحة مقابل مـستندات            زاً  حف

 .لألفراد واهليئات على تغذية هذا القطاع اهلام ىف مساندة منو وتقدم اتمع

 مع ضـمان قيامهـا حبـسن        ،إعفاء املؤسسات الوقفية من كل أشكال الضرائب       -
 ، وعدم تراكم الـدخول لـديها      ،استخدام رؤوس أمواهلا ىف األغراض الىت أنشئت من أجلها        

 الىت تتضح من شـفافية      ،يدة جراء جناحها ىف رسالتها    واستمرار استقطاعها للهبات واملنح اجلد    
 .اإلفصاح عن أعماهلا بصورة منتظمة سنوياً

ن وجود بعض من هذه العوامل واحلوافز الداعمة إلنشاء ومنو          إ ميكن القول    ،أخرياً    -
 قد تقل أمهيته ىف حتقيق اهلدف النهائى من اجياد مؤسسات وقفية هامـة  ،األوقاف دون األخرى  

 الزالت ىف    خاصة تلك الىت   ،النهوض باتمعات اإلسالمية   اإلضطالع بدور حيوى ىف      تستطيع
 حيث ميكن القول ان تضافر هذه العوامـل         ، النمو االقتصادى واالجتماعى   مرحلة متأخرة من  

 من خالل مـا     ، تسهم ىف دعم اتمع الذى تطبق فيه       ، الذى يفرضها  كما تعكس قوة اتمع     
رة على اإلضطالع جبانب هام من حماور النمو الالزمة للحاق بركـب            تفرزه من مؤسسات قاد   

   .احلضارة املعاصرة املتنامية التقدم
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العتمادها ، و ال زالت  ،  مؤسسة وقفية  أقوى كانت   اإلسالميةن املؤسسة   أخنلص اىل    -
 و يسهل استعادا لعافيتـها اذا مـا       ، وهو ابتغاء مرضاة اهللا و طلب ثوابه      ، احلوافزأقوى  على  

و مـدعما   ، يتفاعل مع قطاعى العائالت واحلكومة    ، اختذت مكانتها كقطاع مستقل ىف اتمع     
مـن خـالل    ، يضمن له التفاعل مع متطلبات االرتقاء باتمع      ، بتنظيم قانوىن و ضرائىب حمكم    

 .برنامج واضح للمشاركة و لتفعيل املسؤولية االجتماعية لرأس املال الفردى واملؤسسى
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